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Настоящият монографичен труд е посветен на съвременните аспекти на дигиталната 

трансформация на финансовото управление в условията на Индустрия 4.0. Основната 

цел е да се проектира подходящ технологичен модел, чрез който да се постигне по-го-

ляма ефективност по отношение приложението на основните инструменти на финан-

совия мениджмънт – финансовото бюджетиране и финансовия анализ, в условията на 

дигитална среда. 

Изложението е формулирано в три глави, като обоснавано аргументира изследовател-

ските теза, цел и задачи на разработката по отношение на трансформацията на фи-

нансовото управление в дигитални условия. Последователно в първа, втора и трета 

глава са представени съвременните концепции на финансовото управление в индустри-

алните предприятия, като се предлага технологичен модел, с чието апробиране да се 

подобри ефективността при прилагането на основните му инструменти – финансо-

вото бюджетиране и финансовият анализ и на тази база посредством специално раз-

работени програмни кодове да се интегрира в бизнес информационните системи. В кон-

текста на посоченото е извършено и емпирично тестване на проектирания технологи-

чен модел с цел доказване на потребността му от интеграция в съвременните бизнес 

информационни системи. 

Монографичният труд „Дигитална трансформация на финансовото управление в усло-

вията на Индустрия 4.0” може да е полезен както за научни изследователи, докто-

ранти и студенти в областта на корпоративното финансово управление, индустриал-

ния мениджмънт, бизнес информационните системи, така и за широк кръг заинтере-

совани лица. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

Дигиталната трансформация в световен мащаб предизвика редица ре-

форми на процесите в глобалната икономика и в частност на финансовия 

мениджмънт на стопанските субекти. Едно от основните предизвикателства 

представлява въвеждането на интелигентни технологии в бизнес процесите. 

Като се имат предвид социалните и икономическите предизвикателства, по-

ради глобалната пандемия COVID-19, с високи темпове се ускориха и ре-

дица технологични процеси, свързани с цифровата трансформация на пред-

приятията.  

В частност, посоченото от своя страна допринесе и за развитието на 

технологичните и бизнес процесите в индустриалните стопански субекти и 

предпостави условия за ускореното развитие на четвъртата индустриална 

революция – Индустрия 4.0, и преминаването на глобалната икономика към 

петата индустриална революция – Индустрия 5.0. Съществен акцент в това 

отношение се поставя върху финансовото управление на индустриалните 

предприятия, което все повече се базира на бизнес информационните сис-

теми и функциите, които същите предоставят на потребителите си по отно-

шение на организацията, управлението и мониторинга на финансовото и 

имущественото състояние на стопанските субекти, в т.ч.: доставките на ре-

сурси, договорните отношения и продажбите на продукти на контрагенти, 

счетоводната отчетност, платежните операции и т.н. 

 Основен фактор за успешното финансово управление на производст-

вения процес в съвременните условия представлява адекватните процеси по 

финансово бюджетиране, финансов анализ и оценката на ефективността и 

степента на изпълнение на показателите, имащи отношение към същия този 



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

7 

 

процес. В контекста на посоченото се определя и актуалността на настоя-

щия монографичен труд. В условията на дигитална трансформация, посред-

ством бизнес информационните системи се осъществяват по-рационални 

процеси по организация, управление и мониторинг на финансовото и иму-

щественото състояние на производствените стопански субекти. 

Мотивите за реализирането на това изследване са предизвикани от 

потребностите от разработване и интегриране в бизнес информационните 

системи на специфичен инструментариум, чрез който да се бюджетира, ана-

лизира и установява ефективността и степента на изпълнение на финансо-

вите показатели за осъществяването на производството. С приложението на 

адекватни инструменти може да се прогнозират и анализират производстве-

ните разходи и приходите от продажба на продукция и на тази база да се 

предвиди и оцени ефективността и степента на изпълнение на производст-

вената програма. 

 Обект на настоящата разработка представляват финансовите показа-

тели на производството в индустриалните предприятия. Предметът на изс-

ледването акцентира върху специфичния инструментариум на финансовия 

мениджмънт при управлението на финансовите показатели за извършване 

на производствения процес в индустриалните стопански субекти.  

Основната цел на монографичния труд е да се проектира подходящ 

технологичен модел, чрез който да се постигне по-голяма ефективност по 

отношение приложението на основните инструменти на финансовия мени-

джмънт – финансовото бюджетиране и финансовия анализ, в условията на 

дигитална среда.  

За осъществяването на така формулираната цел е необходимо да бъдат 

решени следните научно-приложни задачи:  

 анализ на съвременните теоретични концепции по отношение на фи-

нансовото управление на индустриалните предприятия в дигитална среда 

като нововъзникнала техническа и икономическа категория; 



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

8 

 

 очертаване на проблемните области на финансовото управление в ус-

ловията на Индустрия 4.0 и перспективите за разрешаването им; 

 проектиране на технологичен модел чрез моделиране на логическа 

система от математически формули за бюджетиране, анализ и оценка на фи-

нансова информация в индустриалните предприятия, на чиято база да се раз-

работят програмни кодове за интегриране в бизнес информационните сис-

теми с приложението на програмния език „Java“; 

 емпирично тестване на алгоритмите от проектирания технологичен 

модел на базата на публично достъпна информация, с цел доказване на пот-

ребността и ефективността от апробирането му в съвременните бизнес ин-

формационни системи, в отговор на предизвикателствата на Индустрия 4.0. 

Въз основа на поставените обект, предмет, цел и научно-приложни за-

дачи авторът формулира следната изследователска теза на монографичния 

труд: с разработването на адекватен технологичен модел за бюджети-

ране, анализ и оценка на финансовите показатели за производството и ин-

тегрирането му посредством програмни кодове, проектирани на широко 

приложим програмен език в бизнес информационните системи ще се по-

добри ефективността на финансовото управление в съвременните циф-

рови условия. 

 Реализирането на настоящата разработка се базира на следните науч-

ноизследователски методи: индуктивен и дедуктивен методи, сравнителен 

и структурен методи, анализ и синтез, метод на наблюдението, дескрипти-

вен метод и т.н.  

Изложението на настоящия монографичен труд се състои от три глави, 

които в структурно отношение са разработени, както следва: 

В първа глава се извършва преглед на теоретичните постановки на фи-

нансовото управление на индустриалните предприятия, като се очертават 

някои дискусионни въпроси. Също така се анализират бизнес информаци-



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

9 

 

онните системи като фундамент за дигиталната трансформация на финансо-

вия мениджмънт и се очертават проблемите и перспективите по отношение 

на тяхното функциониране в условията на Индустрия 4.0. 

Във втора глава се проектира технологичен модел чрез логическа сис-

тема от математически формули за приложение при бюджетирането и ана-

лиза на финансова информация в индустриалните предприятия. На база мо-

делирания математически апарат са разработени програмни кодове чрез 

приложението на програмния език „Java“, чието предназначение е насочено 

към апробирането на този апарат в бизнес информационните системи. 

В трета глава се извършва емпирично тестване на технологичния мо-

дел за бюджетиране и анализ на финансовите показатели за производството, 

с което се доказва потребността от приложението му посредством предло-

жените програмни кодове в съвременните бизнес информационни системи. 

Настоящият монографичен труд се реализира при наличието на след-

ните ограничителни условия:  

1) изследват се основно финансовите показатели, имащи отношение 

към производствения процес, в т.ч. разходи, приходи и финансов резултат, 

като не се отчитат ефектите от бюджетирането и анализа на финансовото 

състояние на стопанските субекти като цяло, както и финансовите показа-

тели, нямащи пряка или косвена връзка с производството на продукция;  

2) разработените програмни кодове предлагат само базисната основа 

за интегриране на алгоритмите на технологичния модел в програмираните с 

програмен език „Java“ бизнес информационни системи;  

3) емпиричното тестване цели доказване на потребността и ефектив-

ността от приложението на технологичния модел, а не техническото му ап-

робиране в бизнес информационните системи.  

 Настоящото изследване е съобразено с разпоредбите на действащите 

национално и европейско законодателства към 1 септември 2022 г. 
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ГЛАВА ПЪРВА 

СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ 

НА ИНДУСТРИЯТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА 

 

 

В настоящата структурна част от монографичното изследване се 

прави преглед на теоретичните постановки на финансовото управление на 

индустриалните предприятия, като се очертават дискусионни въпроси от-

носно финансовото бюджетиране като инструмент за ефективно финансово 

планиране на дейността на индустриалните предприятия, и финансовият 

анализ в качеството му на инструмент за диагностициране на финансовото 

състояние и ефективността от извършваната дейност. Освен това, се анали-

зират бизнес информационните системи като фундамент за дигиталната 

трансформация на финансовия мениджмънт чрез характеризиране на недос-

татъците и перспективите по отношение на тяхното настоящо и бъдещо 

функциониране в условията на Индустрия 4.0. 

 

1.1. Теоретични постановки на финансовото управление на индустри-

алните предприятия  

 

В теоретичен аспект мениджмънтът на бизнес организациите обхваща 

цялостния управленски процес, който се извършва от даден стопански су-

бект в изпълнение на основния предмет на дейност, за който същият е съз-

даден и функционира. Д. Дончев определя този процес като „фирмен мени-

джмънт“ и го представя по следния начин: „…целенасочено въздействие на 

субекта на управление във фирмата върху обекта – фирмата (или нейно по-

деление), с цел привеждането й в желано състояние, зададено със съответни 

параметри“ (Дончев, 2007, стр. 26). В допълнение към представеното, може 
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да се посочи, че „…желаното състояние, зададено със съответни пара-

метри…“ представлява изпълнението на основната дейност на бизнес орга-

низацията по начин, чиято реализация носи желаните за собствениците на 

капитала резултати. Изложеният по-горе „начин“ в специализираната лите-

ратура се среща и като „стратегически мениджмънт“. В този ред, финансо-

вото управление1 може да се представи като основен раздел от стратегичес-

кия мениджмънт на бизнес организациите, обхващащ процесите за пости-

гане на желаните от собствениците на капитала финансови резултати.  

От прилаганата финансова политика на стопанския субект зависи из-

пълнението на основната дейност, както и процесите и операциите, имащи 

пряко отношение към тази дейност, като ключово значение заема обезпеча-

ването на тези процеси и операции с необходимите финансови средства. 

Последното има стратегическо значение, поради факта, че във всеки един 

момент бизнес организацията следва да може да поеме възникналите изхо-

дящи парични потоци в изпълнение на основната си дейност чрез акумули-

рането на входящи такива. Представеното може да се определи като процес 

по управление на паричните (финансовите) потоци на дадена организация 

по начин, който съответства на стратегическия мениджмънт на бизнес орга-

низацията. 

Едно от първите определения, представящи обхвата на финансовото 

управление по познатия в съвременното общество начин е дадено от J. 

Franks, който го представя като съвкупност от функции, включващи „… пла-

нирането, акумулирането на капитали, анализа на проекти за печалбос-

ността и контрол върху парите, както и счетоводните операции, свързани с 

отчитането на печалбите и данъците.“ (Franks, Broyles, & Carleton, 1985, p. 

8). Посоченото обхваща отделните функции на финансовото управление, 

чието изпълнение се осъществява от субекта на това управление, а именно 

                                                           
1 За целите на настоящата разработка понятията „финансово управление“ и „финансов мениджмънт“ се 

приемат със синонимно значение. 
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финансовият мениджър, за когото Пл. Пътев дава дефиниция, като го опре-

деля в качеството му на субект на финансовия мениджмънт „… който оси-

гурява ефективното набиране на капитал от страна на фирмата, неговото 

ефективно инвестиране и ефективната връзка между фирмата и държавата 

по линия на фирмените данъчни задължения.“ (Пътев, Маринов, & Ганчев, 

2015, стр. 14). 

От друга страна, L. Gitman определя финансовото управление като 

„бизнес функция, свързана с рентабилността, разходите, паричните средства 

и кредита, така че организацията да има средствата да изпълни целта си въз-

можно най-задоволително“ (Gitman & Zutter, 2019). В. Адамов, от своя 

страна, представя финансовото управление като система от техники за съз-

даване, увеличаване и намаляване на капитала, чиято основа е именно съби-

ране и използване на капитали с цел максимизиране стойността на печал-

бата  (Адамов, 2001). 

Други автори, изследвали тази област, представят финансовото управ-

ление, като го свързват от една страна с тактическото (краткосрочното) уп-

равление на оборотния капитал, при което акцентът е насочен върху управ-

лението на краткотрайните (текущите) активи и краткосрочните (текущите) 

пасиви. От друга страна, насочват обхвата на финансовия мениджмънт към 

стратегическото (дългосрочното) управление на капиталите на бизнес орга-

низациите. Фокусът на последното е насочен към управлението на капита-

ловата структура или т. нар. капиталово бюджетиране, в чиито обхват се 

включват процесите по набиране, инвестиране и разпределение на капита-

лите с дългосрочен характер (Drake & Frank, 2010). 

Въз основа на изложеното дотук, може да се направи изводът, че фи-

нансовото управление представлява раздел от стратегическия менидж-

мънт на бизнес организацията, обхващащ система от функции, включ-

ваща управлението на бизнес процесите по планиране, организация, 
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счетоводно отчитане, финансов контрол, анализ на финансова инфор-

мация и установяването на тенденции при обезпечаването с капитал на 

извършваната от бизнес организацията дейност в краткосрочен и в 

дългосрочен план. Основните функции на финансовото управление в сто-

панските субекти могат да се представят схематично на Фиг. 1. 

 

 

Фиг. 1. Функции на финансовото управление в бизнес организациите 

 

Най-общо представените функции на финансовото управление в биз-

нес организациите могат да се характеризират по следния начин:  

 Финансовото планиране е функция, свързана с прогнозирането на бъ-

дещи приходи, разходи и възникналите на тяхна база входящи (при-

ходни) и изходящи (разходни) парични потоци, които се реализират в 

изпълнение на основната дейност на бизнес организацията. Освен 

това, тази функция се прилага и при сключването на дадена сделка за 

оценка на икономическата изгода от същата.; 

 Счетоводното отчитане е функция, която най-общо се представя като 

информационно отразяване на възникналите стопански операции 

Финансово 
управление

Финансово 
планиране

Счетоводно 
отчитане

Финансов 
контрол

Финансов 
анализ
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и/или стопански процеси с цел да се измери финансовото и имущест-

веното състояние на бизнес организацията към даден момент и да се 

установи финансовият ефект (финансовият резултат) от упражнява-

ната основна дейност.; 

 Финансовият контрол е функция на финансовото управление, чрез ко-

ято се извършва предварителна и последваща проверка по отношение 

на ефекта и целесъобразността от сключените сделки и реализираните 

плащания.; 

 Финансовият анализ от своя страна представлява функция на менидж-

мънта, с която се извършва диагностика на икономическите ефекти от 

реализираните приходни и разходни сделки и парични потоци. Тази 

функция може да се извършва както на предварителен, така и на пос-

ледващ етап. 

Изброените, освен като функции в специализираната литература, пос-

ветена на финансовото управление, се представят и като основни инстру-

менти, с чието приложение финансовият мениджмънт достига необходи-

мото ниво на ефективност относно резултатите от извършваната дейност 

(Gitman & Zutter, 2019). В концептуален аспект, пред функциите на финан-

совото управление на бизнес организациите най-общо могат да се откроят 

следните основни задачи:  

 максимизиране на печалбата, при което следва да се реализира доста-

тъчен обем на входящия паричен поток, с който да се увеличи тенден-

циозно положителния финансов резултат от извършваната дейност; 

 капиталова осигуреност – тази задача е свързана с поддържането на 

паричния поток, при което бизнес организацията следва да акумулира 

достатъчен размер на финансовите средства, с които да обезпечи сво-

ята текуща и дългосрочна дейност; 
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 минимизиране на разходите за извършваната дейност, при което фо-

кусът на финансовия мениджмънт трябва да е насочен към извършва-

нето на основната дейност на бизнес организацията с възможно най-

малко разходи, което при запазване на останалите условия предполага 

максимизиране на печалбата и достатъчна капиталова осигуреност; 

 своевременност и обективност на отчетната информация, което се 

свежда до редовността на водената от организацията счетоводна от-

четност с цел да се представя в достатъчна степен достоверна инфор-

мация за вземането на адекватни финансови и инвестиционни реше-

ния; 

 контрол по отношение генерирането на икономическа изгода от 

сключваните търговски сделки, което предполага извършване на кон-

тролни процедури на предварителен и последващ етап, с които да се 

оцени изгодата и целесъобразността на конкретни сделки.  

На следващо място трябва да се открои ролята на финансовото управ-

ление в индустриалните предприятия по отношение извършването на основ-

ния производствен процес, свързан с реализацията на произвежданите про-

дукти на пазара. Инструментите на финансовото управление се прилагат 

още на предварителен етап със съставянето на производствената програма 

на стопанския субект. На тази основа се извършва оценка на ефекта от реа-

лизацията на производствения процес – прогнозира се фактическата себес-

тойност на разходите за произведените продукти. От друга страна се предс-

тавя план за положителния ефект от този процес, а именно прогнозният раз-

мер на приходите от реализацията на продукцията на пазара. Още на този 

етап следва да се вземат необходимите финансови решения на база оценката 

при прогнозирането на производствения процес, като съответно се отговори 

на въпроси по отношение на реализирането на положителен финансов ре-

зултат от този процес, капиталовото осигуряване, необходимостта от допъл-

нително финансиране, поведението на пазара към произвеждания продукт и 
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др. под. В изпълнение на посоченото следва да се приложат инструментите 

за финансово планиране и финансов контрол и в случай, че възниква необ-

ходимост да се извършат по-задълбочени изследвания чрез приложението 

на финансовия анализ като функция на финансовото управление на бизнес 

организацията. 

Следващият етап представлява оценка за произведената продукция и 

калкулацията на фактическата и себестойност, който се извършва посредс-

твом приложимите стандарти за финансово (счетоводно) отчитане. На този 

етап се прилага и финансовия контрол по отношение установяването досто-

верността на фактически извършените разходи в реализация на производст-

вения процес и договорените сделки по количества и единични цени. 

И не на последно място стои оценката на реализацията на продукцията 

на пазара. В този случай се прилага инструментариума на финансовия ана-

лиз за диагностициране на ефекта от планирането на производствения про-

цес до реализацията на продукцията на пазара, отчитайки договорните от-

ношение с контрагенти по количества и единични цени на продукцията.  

Въз основа на посоченото могат да се изведат следните основни за-

дачи, които стоят пред финансовото управление в индустриалните стопан-

ски субекти, а именно: 

 Оценяване на прогнозните стойности на приходите от продажби на 

продукция и на финансовия резултат от изпълнението на производст-

вения процес;  

 Прогнозиране на фактическата себестойност на производствените 

разходи, свързани с реализирането на производствената програма; 

 Оценяване на степента на капиталовото осигуряване на производстве-

ния процес; 

 Възможности за оптимизация (минимизиране) на производствените 

разходи при изпълнението на производствения процес. 
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За целите на настоящата монография при разрешаването на посоче-

ните задачи се използват бюджетирането, като метод на финансово плани-

ране и финансовият анализ в качеството им на основни инструменти на фи-

нансовото управление в бизнес организациите. Останалите функции на пос-

ледното – счетоводното отчитане и финансовият контрол, също се използват 

при разглеждането на тематиката, но те имат второстепенно значение в при-

ложението на техниките и механизмите на финансовото управление, включ-

ващи инструментите на планирането и анализа.  

 

1.1.1. Финансовото бюджетиране – инструмент за ефективно  

финансово планиране на дейността на индустриалните  

предприятия 

 

Следващите редове от настоящата структурна част на монографич-

ното изследване са посветени на финансовото бюджетиране като инстру-

мент за ефективно финансово планиране на дейността на индустриалните 

предприятия.  

Преди да се изясни финансовото бюджетиране следва да се анализира 

финансовото планиране като част от инструментариума на финансовото 

планиране в индустриалните предприятия. J. Alexander представя финансо-

вото планиране като инструмент за изпълнение на конкретни задачи, свър-

зани с политиката, реализирана от финансовия мениджмънт (Alexander, 

2018). В този ред, Св. Симеонова пояснява, че финансовото планиране пред-

ставлява „… съвкупност от дейности, методи и мероприятия, насочени към 

прогнозиране и планиране на бъдещото състояние на финансите на предп-

риятието и повишаване ефективността на финансовата дейност. То обхваща 

разработването на система от финансови планове и планови показатели за 

осигуряване на фирмата с необходимите й финансови ресурси.“ (Дончев, 

Лалева, Фурнаджиева, Симеонова, & Манчева, 2006, стр. 37).  
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На база представеното дотук, финансовото планиране на индустри-

алната дейност най-общо може да се представи като метод за оценка на 

необходимостта от финансови средства, при който се прогнозират необ-

ходимите входящи и изходящи парични потоци за реализацията на про-

изводствения процес както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. 

Целта е да се подобри ефективността на финансирането, което може да се 

постигне посредством механизма на бюджетирането, т. е. със съставянето 

на бюджет (например: бюджет за продажбите, бюджет за производство и 

т.н.). Определянето на капиталовата структура е друга част от финансовото 

планиране и включва механизмите, при които бизнес организациите финан-

сират ежедневните операции за постигане на положителен финансов резул-

тат и добавена стойност за стопанската единица чрез използване на раз-

лични източници на средства, т.е. чрез комбиниране на капиталите от раз-

личните източници, в т.ч. собствен капитал, дългосрочни и/или краткос-

рочни задължения. 

В. Адамов представя три метода за извършване на финансово плани-

ране на дейността на бизнес организацията, а именно (Адамов, 2001): 

 Метод „Прогнозиране на продажбите“; 

 Метод „Установяване на паричните потоци“; 

 „Паричен бюджет на фирмата“. 

Водеща роля при метода „Прогнозиране на продажбите“ заема уста-

новяването на процента на продажбите, които организацията прогнозира да 

реализира за конкретен период от време. С нарастване на продажбите съот-

ветно се увеличават и потребностите от материални ресурси, натоварването 

на производственото оборудване, труд и др. показатели, необходими за 

обезпечаване на производствения процес, които включват изходящ поток от 

финансови средства. При отчитане на спад в продажбите на конкретен про-

дукт следва да се оптимизира производството му, което води до противопо-
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ложна ситуация. На база изложеното, може да се направи изводът, че в за-

висимост от приходния поток на база прогнозираните продажби се определя 

и какво количество продукция да се произведе, или по-общо представено 

прогнозираният входящ паричен поток определя обема на производството 

за съответния период. 

Методът „Установяване на паричните потоци“ акцентира върху пла-

нирането както на входящия, така и на изходящия паричен поток. При пла-

нирането на производствения процес се установява правопропорционална 

връзка между прогнозната стойност на приходите от продажби и стойността 

на производствените разходи. В този случай се извършва финансово плани-

ране с по-широк обхват от гледна точка на прогнозираните показатели, като 

се представят планираните приходи и прогнозният размер на разходите по 

реализирането на производствената програма на индустриалното предприя-

тие.  

Паричният бюджет като метод на финансово планиране се определя 

от цитирания автор като „…детайлен отчет, отразяващ паричните постъпле-

ния и плащания, отнасящи се за очакваните в бъдеще периоди.“ (Адамов, 

2001, стр. 478). Посоченото се допълва от фактологията, че бюджетът пре-

доставя възможност за идентифициране на финансовите и инвестиционни 

потребности на бизнес организацията. Последното от своя страна различава 

настоящия метод от предходните два, тъй като те акцентират върху финан-

совите потоци – входящ (приходен) и изходящ (разходен), а методът на па-

ричния бюджет акцентира освен върху финансовите потоци, свързани с 

обезпечаване на производството на индустриалната единица за конкретния 

период, и върху бъдещи инвестиционни решения, свързани с инвестициите 

в дълготрайни активи, разширяване на производствения капацитет, модер-

низация на производственото оборудване и др. под., които предполагат по-

обширни идеи от страна на финансовия мениджмънт. 
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Въз основа на изложеното дотук, може да се изведе определение за 

финансовото бюджетиране, което най-общо представлява метод на фи-

нансовото планиране, чрез който се прогнозират финансовите показа-

тели – приходните и разходните парични потоци при изпълнението на 

предмета на основната дейност, и инвестиционните показатели на биз-

нес организациите. Последното от своя страна е обвързано по-скоро с ка-

питаловото бюджетиране, в което се включват инвестициите с дългосрочен 

характер, но попадайки в рамките на текущия период, може да се представи 

и като част от планирането на финансовите показатели, свързани с капита-

лови инвестиции, реализирани в краткосрочен аспект. 

А. Захариев поставя акцента на финансовото бюджетиране върху пла-

нирането на балансовата печалба, която най-общо представлява разликата 

между прогнозните стойности на генерираните от бизнес организацията 

приходи и реализираните разходи през съпоставим период. Посоченият ав-

тор представя бюджетния процес в съчетание с дейности, които са взаимо-

обвързани и зависими помежду си в следната последователност: 

 „Предвиждане бъдещото състояние и формулиране на целите; 

 Планиране на бъдещото развитие и изграждане на бюджетите; 

 Контрол по изпълнението на бюджетите и вземане на мерки при кон-

статиране на отклонения“ (Адамов, Холст, & Захариев, 2006, стр. 575). 

Той възприема идеята на P. Sneyd по отношение технологията на бю-

джетния процес (Sneyd, 1994, p. 141), като при „предвиждане на бъдещото 

състояние и формулиране на целите“ залага входящи данни по отношение 

на „цели на организацията и дългосрочни планове, резултати от минали го-

дини, вътрешни данни: капацитет и ресурси, външни данни: индикатори на 

икономическите тенденции“ (Sneyd, 1994, стр. 141). За „планиране на бъде-

щото развитие и изграждане на бюджетите“ използва дейностите на финан-

сово планиране, свързани с „ключови прогнози, подготовка на индивидуал-

ните бюджети, проверка на постижимостта на бюджетните цели, корекции, 
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разработка на бюджетите по дейности и звена и разработка на генералния 

бюджет“  (Sneyd, 1994, стр. 141). По отношение на технологията на бюджет-

ния процес в частта на контрола по изпълнението авторът представя дейнос-

тите „публикуване на бюджетите, отчитане на постигнатите резултати, срав-

нения и идентификация на отклоненията, изследване на отклоненията, раз-

работка на решения за разкритите проблеми“ (Sneyd, 1994, стр. 141). На база 

представената технология на бюджетния процес, А. Захариев разработва и 

таблична форма на проформа бюджети на тримесечна база и общо за отчет-

ния период, като ги представя по отделни показатели в зависимост от съста-

вящите ги факторни елементи (Адамов, Холст, & Захариев, 2006, стр. стр. 

577-582), както следва: 

 Проформа бюджет на продажбите на стоки, включващ основни пока-

затели на продажбите и постъпленията, в т. ч.: обща стойност на про-

дажбите по тримесечия, натурални показатели за продажбите на даде-

ната стока, единична продажна цена, нетна стойност на продажбите и 

стойност на начисления данък върху добавената стойност (ДДС), взе-

мания от минали периоди, постъпления от продажби по отделни три-

месечия за дадения период, обща стойност на постъпленията в триме-

сечие и информация за стойността на вземанията по продажби към 

края на прогнозирания период.; 

 Проформа бюджет на потребностите и доставките на стоки. В него са 

използвани три групи основни показатели – потребности, покупки и 

плащания. Относно показателят на потребностите се представя в на-

турално изражение информация за продажбите през периода, жела-

ните запаси в края на тримесечието, запасите в началото на периода и 

необходимото количество стоки за закупуване. Относно показателят 

за покупките се прогнозират данни в стойностно изражение по отно-

шение на нетната покупна цена на единица стока, общата стойност на 

покупките без ДДС, стойността на начисления ДДС, както и общата 
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брутна стойност на покупките. Показателят за плащанията включва 

информация за плащанията от предходни периоди, плащания за по-

купки по отделни тримесечия, обща стойност на плащанията за три-

месечието и задълженията към края на всяко тримесечие.; 

 Проформа бюджет на режийните разходи, в който се прогнозират 

данни за програмата за доставките на стоки в натурално изражение, 

разходите за амортизации, разходите за работна заплата на персонала, 

данък върху доходите, осигурителни вноски, нетна стойност на запла-

тите, обща стойност на начисленията, плащания към персонала, към 

бюджета и осигуряването, обща стойност на плащанията за периода и 

остатък на задълженията към края на прогнозирания период.; 

 Проформа калкулация на отчетната себестойност на стоките, където 

се представя прогнозна информация по отношение на цената на при-

добиване на стоките по отделни тримесечия.; 

 Проформа бюджет на разходите за организация и управление на про-

дажбите. В него се прогнозират данни за очакваните продажби в на-

турално изражение, допълнителни разходи, в т.ч.: за единица продукт, 

по продажби-нето и по продажби с включен ДДС, застраховки и др. 

плащания, разходи за работна заплата на персонала, данък върху до-

ходите, осигуровки, нетна стойност на заплатите, обща стойност на 

начисленията, плащания към персонала, към бюджета и осигурява-

нето, обща стойност на плащанията за периода и остатък на задълже-

нията към края на планирания период.; 

 Проформа бюджет на ДДС, който представлява своеобразен ДДС 

дневник за прогнозния размер на ДДС върху покупките и продажбите, 

както и очаквания размер на ДДС за внасяне и/или възстановяване по 

отделни тримесечия.;  

 Проформа бюджет на паричните потоци по подобие на формата, ут-

върдена в Международен счетоводен стандарт 7 Отчет за паричните 
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потоци и проекцията му на национално ниво – Счетоводен стандарт 7 

Отчети за паричните потоци. В проформа бюджета се представят 

прогнозни данни за паричните наличности в началото и в края на пла-

нирания период и съответно данни за входящите и изходящите па-

рични потоци по отделни източници, в т.ч.: постъпления от продажби, 

върнат ДДС, режийни разходи, плащания за организация и управле-

ние, ДДС за внасяне, плащания за допълнително финансиране и ин-

вестиции и т.н.; 

 Проформа бюджет на печалбата (Прогнозен отчет за приходите и раз-

ходите към определен период), включващ основни показатели на при-

ходите,  разходите, годишният резултат и облагаемата печалба по от-

делни факторни елементи. 

Въз основа на представените по-горе проформи на бюджети, в насто-

ящата структурна част е разработена единна форма на прогнозен бюджет 

(Табл. 1.) на база финансовите показатели за реализирането на производст-

вения процес и прилежащите им факторни елементи, като е взаимстван ме-

ханизма на идеите на А. Захариев (Адамов, Холст, & Захариев, 2006, стр. 

стр. 577-582). Имайки предвид, че последният разглежда финансовото 

бюджетиране от гледна точка на стопански субект, чийто предмет на 

дейност е търговията със стоки, настоящият прогнозен бюджет е адаптиран 

към дейността на индустриалните предприятия и по-специално към бюдже-

тирането на производствения процес и желания на тази база от стопанския 

субект финансов резултат във връзка с реализацията на конкретния продукт 

на пазара. 

 

Табл. 1. Бюджет на финансовите показатели за производство на продукция 

№  Показатели 
Тримесечия 

Общо 
I II III IV 

              

I. Продажби на продукт "А"           

1. Договорени количества за продажби           
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2. 
Прогнозирани количества на продажби извън 

договорни отношения 
          

3. 
Общо прогнозирани количества за про-

дажби през периода 
          

4. Количество продукция в началото на периода           

5. 
Прогнозирани количества продукция в края 

на периода 
          

6. 
Необходимо количество продукция за произ-

водство 
          

              

II. 
Производствени разходи за производство 

на продукт "А" 
          

1.  Преки производствени разходи, в т.ч.:      

1.1. Разходи за енергоемкост           

1.2. Разходи за материалоемкост           

1.3.  
Разходи за външна поддръжка на производст-

вената система 
          

1.4. 
Разходи за експлоатация на производственото 

оборудване 
          

1.5.  Разходи за трудоемкост           

1.6. 
Други разходи за изпълнение на производст-

вения процес 
          

1.7. Разходи за технологичен брак           

2. 
Косвени разходи, припадащи се към произ-

водството на продукт „А“, в т.ч.: 
     

2.1. Постоянни общопроизводствени разходи           

2.2. Променливи общопроизводствени разходи      

3. 
Калкулация на себестойността на продукт 

„А“ – общо 
          

4. 
Фактическа себестойност на 1-ца продукт, 

в т.ч. по статии на калкулацията: 
          

4.1. Разходи за енергоемкост на 1-ца продукт           

4.2. 
Разходи за материалоемкост на 1-ца про-

дукт 
          

4.3. 
Разходи за външна поддръжка на 1-ца про-

дукт 
          

4.4. Разходи за експлоатация на 1-ца продукт           

4.5. Разходи за трудоемкост на 1-ца продукт           

4.6. Други разходи на 1-ца продукт           

4.7. 
Разходи за технологичен брак на 1-ца про-

дукт 
          

4.8. Косвени разходи на 1-ца продукт           

 5. 
Изходящ паричен поток (плащания) за произ-

водствени разходи, в т.ч.: 
          

5.1. Авансово платени производствени разходи      

6. 
Задължения за производствени разходи към 

края на периода 
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III.  Приходи от продажба на продукт "A"           

1. 
Обща стойност на приходите от продажби по 

договорни отношения, без ДДС 
          

2. 
Обща стойност на приходите от продажби из-

вън договорни отношения, без ДДС 
          

3. 
Общо приходи от продажби на продукт 

"А" 
          

4. Начислен ДДС           

5. Продажна цена на 1-ца продукт, без ДДС           

6. 
Входящ паричен поток (постъпления) на при-

ходите от продажба на продукт „А“, в т.ч.: 
     

6.1. Авансово получени приходи от продажби      

7. 
Вземания под формата на приходи от про-

дажби към края на периода 
     

              

IV. 
Финансов резултат от производството и ре-

ализацията на продукт "А" 
          

1. Общ размер на финансовия резултат           

2.  Финансов резултат за 1-ца продукт           

 

Представеният бюджет на финансовите показатели за производство 

на продукция съдържа четири основни показателя и съставящите ги фак-

торни елементи. Същият е разработен в съответствие с потребностите на 

производствената програма на индустриалните предприятия, както следва: 

Първо, представя се информация относно продажбите на конкретния 

вид продукт. За целта се апробира информация с натурални показатели от 

производствената програма, която включва данни за договорените количес-

тва за продажби на база сключени договори между индустриалното предп-

риятие и контрагентите, и количеството продукция, предвидена за про-

дажби извън договорните отношения, където се представя информация за 

потребностите на конкретните пазари. Данните от посочените факторни 

елементи се консолидират в обща стойност на прогнозираните количества 

продукция, предвидени за продажба. На тази база се установява сборът с 

наличните към началото на периода количества и се планира прогнозното 

количество, което следва да фигурира в края на периода. По този начин се 
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измерва необходимото количество продукция за производство с цел удов-

летворяването на потребностите на контрагентите и пазара.  

Второ, прогнозират се стойностните размери на производствените 

разходи като за целите на настоящата разработка, авторът класифицира про-

изводствени разходи на преки и косвени. Преките разходи от своя страна се 

представят на база счетоводната им принадлежност към разходите за ос-

новна (оперативна) дейност (Международен счетоводен стандарт 2 

Материални запаси, 2008), чрез които се калкулира фактическата себестой-

ност на произведената продукция, както следва: 

 Разходи за енергоемкост (разходи за горива и енергия); 

 Разходи за материалоемкост (разходи за материали и ресурси за про-

изводството); 

 Разходи за външна поддръжка на производствената система (разходи 

за външни услуги, свързани с обслужване изпълнението на производ-

ствения процес); 

 Разходи за експлоатация (амортизация) на производственото оборуд-

ване (машини и съоръжения), в т. ч. експлоатация (амортизация) на 

дълготрайните материални и нематериални активи; 

 Разходи за трудоемкост на персонала, зает в производствения процес, 

в т. ч. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни плащания 

за сметка на работодателя; 

 Други разходи, свързани с изпълнението на производствения процес; 

 Разходи за технологичен брак, свързани с изпълнението на производ-

ствения процес. 

Представят се прогнозни данни и на другата основна група разходи за 

извършването на производствения процес – косвените разходи, които обх-

ващат постоянните и променливите разходи на индустриалното предприя-

тие, които се извършват в изпълнение на производствената дейност, но те 
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не участват директно в самия процес. На тази основа реализираната стой-

ност на припадащите се косвени разходи се разпределя на база количеството 

(обема) на произведената продукция или друга основа, приета от индустри-

алното предприятие. 

Чрез установяване на общата стойност на преките производствени 

разходи и припадащите се косвени разходи се извършва калкулацията на се-

бестойността на продукцията, която може да се определи и като стойност на 

производствения процес. В бюджета е заложена както обща стойност, така 

и стойност на единица произведен продукт или т. нар. фактическа себестой-

ност на единица произведен продукт. Последната се извежда с цел да пос-

лужи при ценообразуването и определянето на продажната цена на конкрет-

ния продукт, а оттам и при установяването на финансовия резултат за пери-

ода. Извеждат се данни и по отношение на фактическата себестойност на 

единица продукт и по статии на калкулацията, включващи отделните видове 

преки и косвени разходи, свързани с производствения процес, като по този 

начин се проследява структурното отношение на всеки един разход за еди-

ница произведен продукт спрямо общия размер на фактическата себестой-

ност за единица. При изменение на цените на енергийните източници, мате-

риалните запаси и/или труда следва да се променят и прогнозните стойности 

по отношение категорията на разходите, в които попада това изменение и 

същото да се съпостави в структурно отношение спрямо фактическата се-

бестойност на продукцията. Последните факторни елементи на този показа-

тел са свързани с установяването на изходящите парични потоци по отно-

шение на производствения процес, като по отделни тримесечия се планират 

плащанията, в т.ч. и авансовите плащания към контрагенти и съответно 

действащите задължения към края на същия период, които са платими през 

следващи периоди. 
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 Трето, в прогнозния бюджет за производство следва да се представи и 

информация по отношение на положителния ефект от реализацията на про-

дукцията, който се измерва чрез приходите от продажби. За целта се прог-

нозират данни по отношение на общата стойност на приходите от продажби 

по договорни отношения и извън договорни отношения, като в тази стой-

ност не се включва ДДС. На база посочените факторни елементи се консо-

лидира и информацията за общата стойност на продажбите. Отделно от из-

броените се прогнозират и данни по отношение на начисления ДДС върху 

продажбите, както и продажната цена за единица продукт. И не на последно 

място, прогнозира се информация за входящите парични потоци във връзка 

с реализираните сделки по продажба на конкретния вид продукт, в това 

число и авансовите постъпления във връзка с предплатени сделки. На отде-

лен ред се планират и вземанията под формата на приходи от продажби на 

продукция към края на периода.  

 Четвърто, въз основа на представената по-горе информация относно 

стойностните показатели на прогнозните разходи и приходи се планира и 

финансовия резултат в качеството на финансов ефект от реализацията на 

производствения процес. За целта се представя общият размер на прогнози-

рания финансов резултат, който съгласно постановките на международните 

и националните счетоводни стандарти представлява своеобразна счето-

водна печалба, респ. счетоводна загуба, преди данъчното облагане 

(Международен счетоводен стандарт 1 Представяне на финансови отчети, 

2008). Освен общия размер на планирания финансов резултат за потребнос-

тите на последващи процедури по финансово бюджетиране и анализ се 

предвижда и финансовия резултат за единица реализиран продукт. По този 

начин се извършва проследяемост на планираните резултати през отделните 

периоди и съответно се установява очакваният ефект от реализацията на 

производствената програма на индустриалното предприятие, както на кон-

солидирано ниво, така и на ниво единица произведена продукция.  
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 Посоченото дотук определя финансовото бюджетиране на показате-

лите за реализацията на производствения процес като метод на финансово 

планиране, при който на база потребностите на пазара се прогнозират необ-

ходимите количества продукция, на чиято база се определя стойността на 

производствените разходи както общо, така и за единица продукт и съот-

ветно се извършва планиране на очакваните приходи от продажба също в 

общ размер и за единица продаден продукт. Въз основа на посоченото с при-

лагането на бюджетната технология като инструмент на финансовия мени-

джмънт се установява прогнозния размер на финансовия резултат от реали-

зацията на производствената програма на индустриалното предприятие за 

конкретния период, което от своя страна е своеобразна икономическа 

оценка на изпълнението на предмета на основната дейност. 

 

1.1.2. Финансовият анализ – инструмент за диагностициране на  

финансовото състояние на индустриалното предприятие и 

ефективността от извършваната дейност 

 

 Финансовият анализ е другият основен инструмент на финансовото 

управление на бизнесорганизациите, който попада в обхвата на настоящия 

монографичен труд. Чрез него се извършва оценка на финансовото и иму-

щественото състояние на стопанския субект, както и диагностика на ефек-

тивността от извършваната дейност. Адаптирайки последната към предмета 

на дейност, упражняван от индустриалните предприятия, следва, че финан-

совият анализ може да се използва като инструмент за оценка на резултатите 

на производствения процес, а също така и на плановите показатели за след-

ващ период. 

 В специализираната литература финансовият анализ (представян 

също като „финансово-счетоводен анализ“, „финансово-икономически ана-

лиз“, „анализ на финансовите отчети“) се представя като метод за оценка на 
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стабилността, жизнеспособността и рентабилността на бизнесорганизаци-

ите (Alexander, 2018). Субектите на финансовия анализ са специално серти-

фицирани лица, които изготвят отчети и доклади, използвайки коефициенти 

и други техники за анализиране на информация, апробирана от финансовите 

отчети и др. управленски отчети на стопанския субект (Gitman & Zutter, 

2019). В този ред, В. Адамов дефинира финансовия анализ като „… систе-

матизиран набор от техники и инструменти, с чиято помощ финансовият 

мениджмънт изследва, оценява, определя и оптимизира своите решения.“ 

(Адамов, Холст, & Захариев, 2006, стр. 18). D. Martin определя финансовия 

анализ като „процес на съпоставяне и оценяване на финансовата информа-

ция“ (Martin, 1995, p. 26). Н. Костова дава по-обширна дефиниция за финан-

совия анализ, като приема следното работното определение: „… метод за 

изследване чрез конкретни подходи, методики и процедури на отделни ас-

пекти или на цялостната дейност на дадено предприятие на база финансова 

информация, допълвана с нефинансова, с цел извеждане на значими съотно-

шения и зависимости, характерни за миналото и настоящето с проекция в 

бъдещето в зависимост от потребностите на ползвателите и резултатите от 

анализа.“ (Костова, 2019, стр. 9-10). 

 На основание представените дотук определения може да се изведе 

следната дефиниция: финансовият анализ представлява инструмент на 

финансовото управление, чрез който се прилагат специфични подходи, 

процедури и методи с цел извършване на диагностика на база минали 

събития с проекция за установяване на бъдещи тенденции по отноше-

ние на финансовата стабилност, рентабилност, ефективност и добавена 

стойност на определена дейност, бизнес процес или на стопанския су-

бект като цяло. 

Анализът на финансовите данни за състоянието на бизнеса и резулта-

тите от изпълнението на предмета на дейност трябва да се извършва перио-

дично с цел да се премерят рисковете и да се измерят силните и слабите 
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страни на стопанската единица. В тази връзка финансовият анализ е потре-

бен на стратегическия мениджмънт на индустриалното предприятие, като 

същият може да изследва отделни направления по дадени икономически 

обекти, като например производствени разходи, приходи от продажби, фи-

нансова стабилност, оборот на капитала и т.н. В тази връзка, М. Михайлов 

определя по-значимите аспекти за потребностите на мениджмънта, както 

следва: 

 „анализ на разходите и издръжката на предприемаческата дейност, 

включително по видове дейности; 

 анализ на паричните постъпления (по правилно в случая е използва-

нето на термина „парични потоци“ – бел. Р.Д.); 

 анализ на бизнес резултатите от основната дейност, от финансовите и 

извънредните операции; 

 анализ на натоварването на дълготрайните активи от гледна точка на 

възможността им да поддържат настоящи и бъдещи приходи; 

 анализ на кредитоспособността; 

 анализ на финансовата стабилност; 

 анализ на оборота и ефективността на капитала и т.н.“ (Михайлов, 

Митов, & Колева, 2013). 

Резултатите и установените тенденции чрез прилагането на отделните 

направления на финансовия анализ са потребни на стратегическия менидж-

мънт на индустриалното предприятие във връзка с изготвянето на такти-

чески (краткосрочни) планове или дългосрочни стратегии по отношение 

развитието на предмета на дейност, реализирането на инвестиционни про-

екти по модернизация на производствените мощности, по въвеждане на 

нова производствена линия и др. под. Също така, тези резултати и тенден-

ции могат да бъдат успешно използвани за по-ефективното извършване на 

контролни дейности за целите на вътрешния и външния контролен процес.  
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Информационното осигуряване на финансовия анализ се извършва с 

данни от финансовите отчети на индустриалните предприятия и по специ-

ално от компонентите (съставните части) на годишния финансов отчет. По 

смисъла на постановките на Международен счетоводен стандарт 1 Предста-

вяне на финансови отчети, за индустриалните предприятия, прилагащи като 

база за своята отчетност Международните стандарти за финансово отчи-

тане, компонентите на годишния финансов отчет включват (Международен 

счетоводен стандарт 1 Представяне на финансови отчети, 2008): 

 Отчет за финансовото състояние; 

 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход; 

 Отчет за промените в собствения капитал; 

 Отчет за паричните потоци; 

 Пояснителни приложения към изброените по-горе отчети. 

По отношение на индустриалните предприятия, прилагащи за база на 

счетоводната си отчетност Националните счетоводни стандарти, информа-

ция за целите и задачите на финансовия анализ може да се апробира от след-

ните компоненти на годишния финансов отчет по смисъла на постановките 

на Счетоводен стандарт 1 Представяне на финансови отчети (Счетоводен 

стандарт 1 Представяне на финансови отчети, 2016): 

 Счетоводен баланс; 

 Отчет за приходите и разходите; 

 Отчет за собствения капитал; 

 Отчет за паричните потоци; 

 Приложение към годишния финансов отчет, включващ пояснителни 

сведения (обяснителни записки) към изброените по-горе отчети. 

Посочените отчети са публични и съответно финансов анализ може да 

бъде извършен и от външни за съответната организация заинтересовани 

лица.  
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Финансовата информация може да се апробира за целите и задачите 

на анализа освен от посочените по-горе компоненти на годишния финансов 

отчет и от компонентите на междинните финансови отчети, които са иден-

тични като съставни части, но се изготвят през по-кратък период от време, 

обикновено тримесечие. По този начин информацията за целите на финан-

совия анализ ще е релевантна и по отношение на другия инструмент на фи-

нансовото управление, използван в настоящата разработка, а именно финан-

совото бюджетиране. По този начин ще се постигне съпоставимост между 

прогнозните и резултативните финансови данни, което предполага по-ефек-

тивно установяване на резултатите, динамиката и тенденциите с прилага-

нето на инструментите на финансовия мениджмънт. 

Апробирането на информацията от финансовите отчети за целите на 

финансовия анализ може да се осъществи по отделни групи икономическо-

отчетни обекти в зависимост от обхвата на финансовите данни на самите 

отчети. В следващите редове е направена кратка характеристика на финан-

совите отчети и финансовите данни, които могат да се изведат от тях. 

Първо, от отчета за финансовото състояние, респ. счетоводния баланс, 

може да се извлече информация за текущия (към датата на съставяне на от-

чета) и базисния (обикновено към 31 декември на предходната година) от-

четен период по отношение на състоянието на активите – нетекущи (дългот-

райни) и текущи (краткотрайни), разделени по отделни групи, подредени по 

възходящ ред по степен на ликвидност (от най-ниско ликвидните към най-

ликвидните), както следва (Счетоводен стандарт 1 Представяне на 

финансови отчети, 2016):  

 нематериални дълготрайни активи, в т.ч.: продукти от развойна дей-

ност, концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни про-

дукти и други подобни права и активи, търговска репутация, предос-

тавени аванси и нематериални активи в процес на изграждане; 
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 дълготрайните материални активи, вкл. земи, сгради, машини, произ-

водствено оборудване и апаратура, съоръжения, предоставени аванси 

и дълготрайни материални активи в процес на изграждане и др.; 

 дългосрочните финансови активи, в т.ч.: акции и дялове в предприя-

тия от група, предоставени заеми на предприятия от група, акции и 

дялове в асоциирани и смесени предприятия, предоставени заеми, 

свързани с асоциирани и смесени предприятия, дългосрочни инвести-

ции, други заеми и изкупени собствени акции с отделно посочване на 

номиналната им стойност; 

 отсрочените данъци; 

 материални запаси, вкл. суровини и материали, незавършено произ-

водство, продукция, стоки и предоставени аванси; 

 вземания, в т.ч. вземания от клиенти и доставчици, от предприятия от 

група, вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия и др. 

вземания, разпределени по период на инкасиране с падеж до и над 1 

година; 

 инвестиции, вкл. акции и дялове в предприятия от група, изкупени 

собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност и 

др. инвестиции; 

 парични средства, в т.ч. в брой и по безсрочни сметки. 

Частта на активите на предприятието се допълва и от информация по 

отношение състоянието на записания, но невнесен капитал, както и разхо-

дите за бъдещи периоди. 

Също така може да се апробира информация за текущия (към датата 

на съставяне на отчета) и базисния (обикновено към 31 декември на пред-

ходната година) отчетен период по отношение състоянието на отделните 

групи пасиви – източниците на капитал за финансиране на активите, предс-
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тавени във възходящ ред по степен на изискуемост (т.е. от най-малко изис-

куемия към най-изискуемия), както следва (Счетоводен стандарт 1 

Представяне на финансови отчети, 2016): 

 собствен капитал, в т.ч. записан капитал, премии от емисии, резерв от 

последващи оценки, законови и други резерви, натрупана печалба (за-

губа) от минали години, текуща печалба (загуба), изразена като раз-

лика между активите и пасивите на стопанския субект; 

 провизии и сходни задължения, в т.ч. провизии за пенсии и др. под., 

за данъци и др.; 

 задължения, вкл. облигационни заеми, задължения към финансови 

предприятия, получени аванси, задължения към доставчици, задълже-

ния по полици, задължения към предприятия от група и такива, свър-

зани с асоциирани и смесени предприятия и др. задължения (в т.ч.: 

към персонала, към осигурителните институции и данъчните органи и 

др.), разпределени по период на погасяване с падеж до и над 1 година; 

 финансирания и приходи за бъдещи периоди. 

Второ, от отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен до-

ход, респ. отчета за приходите и разходите, може да се извлече информация 

за текущия (към датата на съставяне на отчета) и базисния (обикновено към 

31 декември на предходната година) отчетен период по отношение степента 

на извършените разходи от осъществяването на дейността, както следва 

(Счетоводен стандарт 1 Представяне на финансови отчети, 2016): 

 намаление на запасите от продукция и незавършено производство; 

 разходи за суровини, материали и външни услуги; 

 разходи за персонала, в т.ч.: за възнаграждения и за осигуровки; 

 разходи за амортизация и обезценка; 

 други разходи, в т.ч.: балансова стойност на продадените активи, про-

визии и др.; 
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 разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестици-

ите, признати като текущи активи, в т.ч.: отрицателни разлики от про-

мяна на валутни курсове; 

 разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: разходи, свързани 

с предприятия от група, отрицателни разлики от операции с финан-

сови активи; 

 печалба от обичайна дейност; 

 счетоводна печалба; 

 разходи за данъци от печалбата; 

 други данъци, алтернативни на корпоративния данък; 

 печалба, изразена като положителна разлика между общата стойност 

на приходите и общата стойност на разходите. 

Освен посоченото, може да се апробира информация за текущия (към 

датата на съставяне на отчета) и базисния (обикновено към 31 декември на 

предходната година) отчетен период относно степента на генерираните при-

ходи от упражняваната дейност на стопанския субект по отделни групи, 

както следва (Счетоводен стандарт 1 Представяне на финансови отчети, 

2016): 

 нетни приходи от продажби, в т.ч.: от продажба на продукция, стоки 

и/или услуги; 

 увеличение на запасите от продукция и незавършено производство; 

 разходи за придобиване на активи по стопански начин; 

 други приходи, в т.ч.: от финансирания и др.; 

 приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия; 

 приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи ак-

тиви; 

 други лихви и финансови приходи, в т.ч.: положителни разлики от 

операции с финансови активи и положителни разлики от промяна на 

валутните курсове; 
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 загуба от обичайна дейност; 

 счетоводна загуба; 

 загуба, изразена като отрицателна разлика между общата стойност на 

приходите и общата стойност на разходите. 

Трето, от отчета за промените в собствения капитал, респ. отчета за 

собствения капитал може да се извлече информация за целите на финансо-

вия анализ по отношение на състоянието и промените в състава и структу-

рата на обектите, представляващи елементи на собствения капитал, в т.ч. 

записания капитал, премиите от емисии, резервите от последващи оценки, 

законовите и другите резерви, натрупана печалба (загуба) от минали години, 

текуща печалба (загуба), изразена като разлика между активите и пасивите 

на стопанския субект. 

Четвърто, от отчета за паричните потоци се апробира информация в 

изпълнение на задачите на финансовия анализ по отношение на входящите 

(постъпленията) и изходящите (плащанията) парични потоци, разпределени 

по отделни дейности, в т.ч. основна (оперативна), инвестиционна и финан-

сова, както и финансови данни за наличностите на парични средства в нача-

лото и в края на съответния период и тяхното изменение . (Счетоводен 

стандарт 7 Отчети за паричните потоци, 2016) 

Пето, от пояснителните приложения, респ. приложението към финан-

совите отчети може да се изведе както финансова, така и нефинансова ин-

формация, потребна за финансовия анализ, която е в допълнение на разгле-

даните по-горе отчети.   

За целите на управлението на индустриалното предприятие информа-

цията от посочените отчети може да се окаже недостатъчна по отношение 

обезпечаването на финансовия анализ с необходимите данни. В този случай 

следва да се генерира информация от текущата счетоводна отчетност и по-

специално от оборотната ведомост за съответния период, в която фигурират 

отчетни данни по отделни позиции за входящите обороти, реализираните 
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през анализирания период обороти и изходящите обороти по отделни сче-

товодни сметки на икономическо-отчетните обекти. 

По отношение инструментариума на финансовия анализ, М. Михай-

лов определя като най-често прилагани методи за анализ на финансовото 

състояние и финансовите показатели на индустриалните предприятия срав-

нителният, структурният и факторният анализ (Михайлов, Митов, & 

Колева, 2013, стр. 180). Сравнителният анализ включва анализ на финансо-

вата информация в статичен и динамичен аспект и установяване на тенден-

циите по отношение на състоянието и динамиката в съответните обекти. 

Като цяло механизма на този метод за анализ се състои в съпоставяне на 

установените текущи отчетни данни спрямо базисните такива, на чиято база 

се констатират състоянието и динамиката в конкретните финансови показа-

тели. При извършване на сравнителен анализ на повече от два периода се 

установяват и тенденции по отношение на развитието и отклоненията, които 

е реализирало предприятието. Този метод за анализ може да се извършва с 

установяването както на абсолютни, така и на относителни стойности като 

резултативни величини от метрифицирането. Също така могат да се прила-

гат и индекси за измерване на тенденциите, което от своя страна носи и риск 

по отношение на адекватността на резултатите. 

Структурният анализ от своя страна се прилага при съпоставяне на 

състоянията и тенденциите, отчетени през отделни периоди по отношение 

на финансови показатели, измерващи групи от еднородни икономическо-

отчетни обекти. Механизмът за приложението на този метод на финансовия 

анализ включва измерване на съотношението между конкретния обект 

спрямо групата, към която принадлежи, и установяване на динамиката и 

тенденциите в изменението му. Той също може да метрифицира резултати 

както в абсолютни, така и в относителни стойности, като вторите са по-ши-

роко приложими. При измерване на състоянието, динамиката и тенденциите 
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чрез структурния анализ се прилагат и коефициенти за измерване на раз-

лични ефекти върху финансовите показатели. 

Не на последно място, факторният анализ като метод на финансовия 

анализ се прилага най-вече по отношение на измерването на отклоненията 

от базисните величини в статика и динамика. Той може да се използва като 

допълващ предходните два метода, тъй като чрез приложението му значи-

телно се подобряват качествената характеристика и икономическата интер-

претация на измерените резултати, тъй като същият се извършва чрез сис-

тема от техники и алгоритми за метрифициране на ефектите от промените 

във факторните елементи на резултативните величини.  

А. Захариев представя и методите на факторния анализ, които по-

скоро представляват инструменти за приложението му при извършването на 

анализ на финансовата информация, както следва (Адамов, Холст, & 

Захариев, 2006, стр. 104-118): 

 Метод на верижните замествания; 

 Метод на абсолютните разлики; 

 Регресионно-корелационен анализ; 

 Индексно-факторен анализ. 

Методът на верижните замествания се извършва чрез приложение на 

последователно заместване на базисните величини на отделните фактори с 

отчетените текущи такива. При прилагането на техниката на верижните за-

мествания, на първо място трябва да се установят конкретните фактори, а 

след това да се извърши постепенно заместване с отчетените текущи стой-

ности, следвайки логиката на причинно-следствената връзка, т.е. започ-

вайки от фактора-причина и преминавайки към фактора-следствие.  

С приложението на метода на абсолютните разлики се изследват вли-

янието на факторните елементи върху резултативните величини чрез мате-

матическо моделиране, при което се преобразуват базисните от текущите 
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отчетни данни за конкретните фактори. При него се съблюдава освен мате-

матическата, а и финансовата логика на анализираните обекти и фактори. 

За регресионно-корелационния анализ А. Захариев предлага приложе-

нието му да се извършва на два подетапа, а именно: подетап на регресионен 

анализ и подетап на корелационен анализ. Първият подетап се прилага „… 

с цел изследване на формата на зависимостта да се моделира влиянието на 

фактора върху резултата и се конструира уравнението на регресионната ли-

ния.“ (Адамов, Холст, & Захариев, 2006, стр. 109). С приложението на вто-

рия подетап „… се определя размера на зависимостта (взаимозависимостта) 

между изследвания фактор и резултата.“ (Адамов, Холст, & Захариев, 2006, 

стр. 109).; 

Не на последно място, индексно-факторният анализ, който по своята 

същност е статистически метод, с чието приложение се изследват равни-

щето и динамиката на резултативната величина и прилежащите и факторни 

елементи чрез приложението на специфично разработени индекси. 

На основание представеното дотук, може да се направи изводът, че 

най-разпространени по отношение на финансовия анализ са моделите за 

анализ на факторните елементи (влияния, ефекти), при които се изследват 

равнището, динамиката и тенденциите на резултативните величини чрез из-

следване на равнището, динамиката и тенденциите на съставящите ги фак-

тори. За целта се разработват специфични технологични модели в зависи-

мост от характера на резултативните и факторните признаци, като в тези 

модели следва да се спазва основната математическа закономерност: 
 

y = f (xj),  

където: 

y е резултативната величина; 

xj са факторните елементи (x1, x2, x3, …. xn). 
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М. Михайлов очертава основни типови технологични модели за ана-

лиз на факторните елементи, разделяйки ги на две основни групи: 

 Стохастични, при които се извършва анализ въз основа на зависимос-

тите между резултативните и факторните величини, които имат неп-

ряк, вероятностен характер. Поради тази причина тяхното прилагане 

е ограничено. Такива модели са: корелационните, регресионните, дис-

персионните, ковариационните и др. подобни, прилагащи статисти-

чески методи като основа за анализ на вероятностни резултати.; 

 Детерминирани (функционални), които изследват равнището, дина-

миката и тенденциите между резултативните и факторните величини, 

имащи ясно изразена причинно-следствена връзка помежду си. По-

ради тази причина тези технологични модели имат по-широко прило-

жение в практиката. Такива са: адитивните, мултипликативните, крат-

ните и комбинираните (смесените) модели.   

На база посоченото по-горе, акцентът в следващите редове е насочен 

към характеристика на детерминираните (функционалните) технологични 

модели за финансов анализ на факторните признаци. М. Михайлов предс-

тавя технологията за факторен анализ, като очертава следните основни 

етапи: 

1. „Съставяне на икономически обоснован (на базата на логически и ка-

чествен анализ) технологичен модел за изследване на факторната сис-

тема. 

2. Избор на количествен метод (техника и алгоритъм) за метрифициране 

на факторните ефекти и подготовка на условията за неговото прила-

гане (информационно обезпечение). 

3. Извършване на математически действия и аналитични процедури. 

4. Оформяне на крайния аналитичен продукт.“ (Михайлов, Митов, & 

Колева, 2013, стр. 59). 
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Приложението на детерминираните адитивни модели е подходящо за 

случаите, в които резултатът от анализа е с характер на алгебрична сума, 

изчислена на базата на причинно-следствените връзки между резултатив-

ните и факторните величини. Основните математически формули, използ-

вани в този модел следват закономерността: 

           n 

Y = x1 + x2 + x3 + … + xn = ∑xj, 

          j=1 

 

където: 

Y е резултативната величина; 

xj са факторните елементи. 

 

Детерминираните мултипликативни модели са подходящи в случаите 

на факторен анализ, при които резултативният показател е с характер на 

произведениe от няколко фактора, изчислено на базата на правопропорцио-

нална зависимост на факторните величини. Основните математически фор-

мули, използвани в този модел следват закономерността: 
 

      n 

Y = x1 x x2 x x3 x … x xn = ∏xj 

      j=1 

 

Приложението на детерминираните кратни модели е подходящо за 

случаите, в които резултативната величина представлява функция от отно-

шението на съставящите я факторни величини. Основните математически 

формули, използвани в този модел следват закономерността: 
 

Y = 
𝑿1

𝑿2
 

 

 

Детерминираните комбинирани (смесени) модели са подходящи в 

случаите на факторен анализ, при които се налага приложението на съчета-

ние на повече от един от предходните три групи технологични модели, въз 

основа на функционалните зависимости.  
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 По отношение технологията на прилагането на финансовия факторен 

анализ в индустриалните предприятия е възприето прилагането на дедук-

тивния подход (от общото към частното), каквато е и семантиката на самия 

анализ. В някои случаи дедуктивния подход се прилага в съчетание с индук-

тивния подход (от частното към общото). М. Михайлов извежда следните 

хронологично представени аналитични процедури при прилагането на де-

дуктивния подход на детерминирания факторен анализ за оценка на индус-

триалния бизнес, както следва (Михайлов, Митов, & Колева, 2013, стр. 24): 

Първо, изготвя се система от комплексни (синтезирани) показатели за 

изучаване и оценка на ефективността от функционирането на бизнеса. 

Второ, извършва се обща диагностика на равнището, динамиката и 

тенденциите в изменението на изследваната система от показатели. 

Трето, установяват се измененията (отклоненията, прирастите) от ба-

зисните им характеристики, след което се извършва детайлизация на обус-

лавящите ги причини. 

Четвърто, измерват се ефектите от факторните влияния върху измене-

нието с състоянието на резултативните величини. 

Пето, извършва се аналитичен синтез на установените от анализа ре-

зултати (цитираният автор наричан тази процедура “съставяне баланс на от-

клоненията”). 

Шесто, оформя се резултатът от анализа под формата на аналитичен 

продукт, изразен чрез доклад, отчет, становище и/или предложения за фи-

нансови решения и т.н. 

 

1.2. Позициониране на финансовото управление в контекста на  

дигиталната трансформация на Индустрия 4.0 

 

Съвременното икономическо развитие е изправено пред редица пре-

дизвикателства, свързани с дигитализацията в световен мащаб, като едно от 
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основните е интелигентната цифрова трансформация на технологичните 

процеси в индустриалните предприятия. Това, от своя страна, е фундамен-

тът на четвъртата индустриална революция – Индустрия 4.0, чрез която 

следват развитието на икономическите, технологичните и производствените 

дейности, които ще доведат до естествена еволюция в следващия етап от 

индустриалното, икономическото и общественото развитие. 

В основата на Индустрия 4.0 стоят кибер-физичните производствени 

системи, чрез които се автоматизират производствените процеси в индуст-

риалните субекти. По този начин, за производството на продукция се внед-

ряват интелигентни системи, които следят процеса от неговата входяща 

точка до крайния резултат – фактически произведения продукт, и дори до 

реализацията му (Павлов, Дигитализацията - основни подходи при 

осъществяването на Индустрия 4.0, 2022). Във връзка с изпълнението на 

производствените програми и дейности на отделните стопански субекти е 

необходимо да се изградят адекватни технологични модели за бюджетиране 

и анализ на финансовия ефект от производството на продукция чрез кибер-

физичните производствени системи. За тази цел следва да се определят ос-

новните фактори и съставящите ги елементи, чиито равнище и динамика 

при участието им в производствения процес да се изследват съвкупно и ин-

дивидуално. 

Кибер-физичните системи, от своя страна, представляват сравнително 

нова категория производствени системи, която е свързана с реформиране и 

внедряване на съвременни интелигентни технологии в производствените 

процеси на индустриалните предприятия.  М. Темелкова представя значени-

ето на кибер-физичната производствена система за съвременното производ-

ство от теоретико-методологична гледна точка, като тази система „…на-

мира израз в целенасоченото и поставено като цел въздействие върху основ-

ните елементи на производствената екосистема – нейния вход, нейните 

трансформационни процеси, превръщащи ресурсите в продукти, и нейния 
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изход.“ (Temelkova, 2022). Цитираният автор допълва също, че тази система 

„…предоставя възможност за свързване в мрежа на ресурси, информация, 

обекти и хора. Тя обединява в едно цяло реалния физически свят с дигитал-

ния, като се основава и интегрира в себе си елементите на екосистемата „ма-

шина – човек“, както и се базира на блокчейн технологиите, където взаимо-

действа с физическата реалност чрез големите масиви от данни, съхраня-

вани от нея и тяхната оценка.“ (Temelkova, 2022). B. Bagheri от своя страна 

определя, че кибер-физичните производствени системи „…обикновено се 

отнасят до системи от съвместно работещи изчислителни елементи, които 

контролират физически обекти, обикновено използвайки обратна връзка от 

сензори, които наблюдават. Кибер-физичната система се характеризира с 

физически актив, като машина и нейния цифров близнак; основно софтуе-

рен модел, който имитира поведението на физическия актив“ (Bagheri, Big 

future for cyber-physical manufacturing systems, 2020). Авторът пояснява 

също, че кибер-физичните производствени системи „…имат 5 степенна ар-

хитектура, поради което в литературата се приема, че нейната структура се 

основава на модела „5С“ - връзка, преобразуване, кибер, познание и конфи-

гурация.“ (Bagheri, Yang, Kao, & Lee, 2015). 

Въз основа на изложеното дотук може да се направи изводът, че ки-

бер-физичните производствени системи представляват интелигентни 

системи, чиито механизъм съчетава производствени, механични и елек-

тронни части, заедно с големи масиви от информационни бази данни, 

както и софтуерни компоненти, които се управляват от компютърно 

базирани алгоритми. Чрез тези системи се реализира дигитализацията на 

производствения процес, като основната част от него е автоматизирана, т. е. 

ролята на човешкия фактор в производството е сведена до минимум и е 

свързана основно с мониторинг на технологичните процеси.  
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Въпреки дигиталната трансформация на производствения процес с въ-

веждането на кибер-физични системи, от гледна точка на финансовия мени-

джмънт основните разходи, свързани с производството на продукция се за-

пазват в структурно отношение, като се променя съотношението на отдел-

ните елементи спрямо общата им стойност. За въвеждането, експлоатацията 

и мониторинга на разходите, свързани с производството на продукция пос-

редством кибер-физичните системи следва регулярно да се извършва анализ 

на факторите, осигуряващи производствения процес. За целта обаче трябва 

да се изгради технологичен модел, чиито инструментариум да отговаря на 

спецификата на самия процес по производство, осъществяван от кибер-фи-

зичните системи. Съществен акцент в това отношение се поставя върху фи-

нансовото управление на индустриалните предприятия, което все повече се 

базира на бизнес информационните системи и функциите, които същите 

предоставят на потребителите си по отношение на организацията и управ-

лението на финансовото и имущественото състояние на стопанските су-

бекти, доставките на ресурси, договорните отношения и продажбите на про-

дукти на контрагенти, счетоводната отчетност и т.н.  

Бизнес информационните системи отразяват съвременната трансфор-

мация на дигиталното управление. Все по-голяма част от бизнес организа-

циите ползват подобни системи в своята дейност, тъй като приложението 

им улеснява и оптимизира бизнес процесите, свързани с управлението на 

ресурсите и доставките, взаимоотношенията с клиентите, финансовото уп-

равление, разплащанията с контрагентите и др. под. Като част от информа-

ционната система, изброените дотук се апробират в единно софтуерно при-

ложение, с което може да се извършва управление от оторизирани за тази 

цел служители или директно от мениджърите на съответната организация.  

Информационните системи за управление на бизнеса, адаптирани за-

едно с FinTech (ФинТех – финансови технологии) приложенията, предпола-

гат пренасянето на съвременния фирмен мениджмънт в дигиталната ера. По 
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този начин процесите, свързани с управлението на финансите, организаци-

ята на ресурсното осигуряване, логистиката на материали, стоки и услуги, 

счетоводната отчетност и т.н. се концентрират в единна платформа, чрез ко-

ято управленският състав на стопанския субект получава адекватна и акту-

ална информация за текущото (в конкретния момент) състояние на бизнеса. 

Освен това, още на предварителен етап преди реализирането на съответната 

стопанска сделка може да се предвиди икономическия и технологичния 

ефект от нея. Предизвикателството, което предстои пред бизнес информа-

ционните системи е свързано с приложението на някои инструменти на фи-

нансовия мениджмънт. Така като спецификата на последния е до известна 

степен консервативна и при нейното функциониране съществуват известни 

ограничения, за приложението на съвременните бизнес информационни 

системи е необходимо да се разработят и адаптират специфични техноло-

гични бизнес процеси. 

 От теоретико-методологична гледна точка, Пл. Павлов определя, че 

„Основната цел на бизнес информационните системи е ефективното управ-

ление на всички ресурси на предприятието (материални, технически, финан-

сови, технологични и интелектуални) за максимално увеличаване на печал-

бите и задоволяване на материалните и професионални нужди на всички 

служители на предприятието.“  (Павлов, 2022, стр. 60). В този ред, от пози-

цията на индустриалното предприятие  може да се представи, че целта на 

бизнес информационните системи е ефективното управление за реализира-

нето на добавена стойност на производствения процес, оптимизирането на 

производствените разходи, максимизиране на печалбата от реализираните 

сделки и т.н. В друг свой труд цитираният автор представя основните мо-

менти при оптимизирането и трансформацията на бизнес процесите 

(Павлов, Проблеми при оптимизация на бизнес процесите, 2010), които час-

тично засягат и настоящото изследването, поради факта, че следващите 

структурни части са свързани с проектирането на технологичен модел, 
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който частично цели и оптимизация производствените разходи в индустри-

алните предприятия. 

 В контекста на изложеното дотук може да се даде дефиниция за биз-

нес информационните системи, които представляват системи за диги-

тално управление чрез оптимизация на бизнес процесите, осъществя-

вани от стопанския субект, чиито набор от инструменти обхващат уп-

равлението на ресурсите и доставките, взаимоотношенията с клиен-

тите, финансовото управление, счетоводната отчетност, разплащани-

ята с контрагентите и т. н. 

 В следващите редове на настоящата структурна част от монографията 

са разгледани основните видове бизнес информационни системи, както и 

техните функционални качества и инструменти, свързани с бизнес проце-

сите на финансовото управление. 

 Пл. Павлов представя следните основни видове бизнес информаци-

онни системи, потребни за интеграция в дейността на стопанските субекти, 

както следва (Павлов, Бизнес информационни системи, 2022): 

 системи за планирането на ресурсите на предприятието (Enterprise 

Resource Planning – ERP); 

 системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (Customer 

Relationship Management – CRM); 

 системи за управление на бизнес процесите (Business Process 

Management Softwares – BPMS); 

 системи за управление на складовите наличности (Warehouse 

Management Systems – WMS); 

 електронни системи за управление на документи (Electronic Document 

Management Systems EDMS). 

Системата за планирането на ресурсите на предприятието по своята 

същност представлява „… многофункционална информационна система, 
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която съдържа в себе си много програмни модули, които поддържат основ-

ните работни процеси на едно предприятие. ERP системата дава възможност 

в реално време да се следи производството, доставките, наличности, па-

рични средства, суровини, капацитет на производство, продажби, разходи и 

счетоводство. Това е жизненоважен инструмент за ръководене и следене на 

различните вътрешни функции в предприятието и безпроблемно управле-

ние на връзките с клиентите“ (Павлов, Бизнес информационни системи, 

2022, стр. 172). Тази система позволява упражняването на интегрирано уп-

равление на основните бизнес процеси в индустриалните предприятия. Чрез 

тях се извършва събиране, съхраняване, управление и интерпретиране на 

данни от множество бизнес процеси и дейности. Въз основа на посоченото 

по-горе системата за планирането на ресурсите на предприятието притежава 

функции, свързани с управлението на производството, организирането на 

доставките на ресурси, материали и суровини, управление на продажбите, 

управление на разходите, счетоводната отчетност, контрола и др. под. Като 

цяло може да се твърди, че системата за планирането на ресурсите на пред-

приятието е мултифункционална от гледна точка на финансовото управле-

ние и покрива по-голямата част от необходимите за ефективното му реали-

зиране информационни потоци. 

Приложението на системата за управление на взаимоотношенията с 

клиентите е насочено към управлението на взаимодействието с контраген-

тите на дадения стопански субект, в т.ч. настоящи и бъдещи. Освен с клиен-

тите тази система позволява и управлението на взаимоотношения с достав-

чиците. Пл. Павлов определя, че „CRM системите дават възможност да се 

систематизират данни относно взаимоотношенията с клиенти и да има прос-

ледимост на процеса по количествени и качествени показатели.“ (Павлов, 

Бизнес информационни системи, 2022, стр. 263). Функционалният акцент на 

тази система е насочен главно към управлението на договорните отношения. 
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На тази база в индустриалните предприятия могат да се определят произ-

водствената програма, обема на производството, необходимото ресурсно 

обезпечаване, продажбите, производствените разходи и т.н. Въз основа на 

посоченото се установява, че този вид бизнес информационна система има 

ограничени функции по отношение на информационното осигуряване на 

финансовото управление на индустриалните предприятия, тъй като липсва 

информация по отношение на взаимоотношенията по доставки в реално 

време, счетоводната отчетност, управлението на паричните потоци и др. 

под. 

Системата за управление на бизнес процесите по своя характер извър-

шва управление и мониторинг на протичащите процеси. Също така, тя пре-

доставя функционални възможности за анализиране и установяване на бъ-

дещи тенденции на тези процеси (Павлов, Бизнес информационни системи, 

2022, стр. 303-304). За разлика от системата за планирането на ресурсите на 

предприятието, системата за управление на бизнес процесите е сравнително 

нова и поради тази причина приложението й не е толкова широко разпрост-

ранено. Следва да се отбележи, че тя също покрива функционалните харак-

теристики, свързани с управлението на производството, организирането на 

доставките на ресурси, материали и суровини, управление на продажбите, 

управление на разходите, счетоводната отчетност, контрола и т.н., което от 

своя страна е предпоставка да се твърди, че представя в достатъчна степен 

информация за извършването на ефективно финансовото управление на сто-

панския субект. 

На следващо място системите за управление на складовите налич-

ности осигуряват автоматизация и оптимизация на всички процеси, свър-

зано със складовите работи в стопанската единица. Тяхното приложение е 

подходящо за предприятия, които са с предмет на дейност дистрибуция и 

съответно имат ролята на дистрибуционен център по отношение на конк-

ретни стоки. Пл. Павлов определя базовите функционални възможности на 
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представените системи като „… получаване на стоки, сортиране, следене на 

остатъците (неснижаемти количества), управление на запасите, процедурата 

за разпределение на стоките и тяхното събиране, опаковане, транспорти-

ране, управление на трудовите ресурси, автоматизация на товаро-разтовар-

ното оборудване и други.“ (Павлов, Бизнес информационни системи, 2022, 

стр. 328). В този ред, може да се твърди, че подобен вид бизнес информаци-

онни системи имат твърде ограничени функции по отношение на информа-

ционното осигуряване на финансовото управление и не са потребни за дей-

ността на индустриалните предприятия, а по-скоро за предприятията с раз-

вита търговска и дистрибуционна дейност. 

Електронната система за управление на документи представлява сис-

тема с функционални характеристики, насочени към автоматизацията на 

бизнес процесите и по-специално към документооборота, „… както и съот-

ветното организационно осигуряване под формата на регламенти и проце-

дури, които подпомагат функционирането на системата“ (Павлов, Бизнес 

информационни системи, 2022, стр. 356). За нея също може да се твърди, че 

притежава ограничени функционални характеристики по отношение на пот-

ребните за ефективно финансово управление бизнес процеси. 

 Въз основа на посоченото в настоящата структурна част по отношение 

на видовете бизнес информационни системи, чиито характеристики покри-

ват потребностите на финансовото управление на индустриалните предпри-

ятия, може да се направи изводът, че системите за планирането на ресурсите 

на предприятието (Enterprise resource planning – ERP) в най-пълна степен за-

доволяват тези потребности. На база изложеното, както и изхождайки от 

факта, че тяхното приложение е най-широко разпространено, следва да се 

разгледат функционалните възможности, които предлагат именно на тези 

системи, по отношение на бизнес процесите, част от финансовото управле-

ние. Чрез извършено емпирично изследване на отделните брандове, предла-
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гащи системи за планирането на ресурсите, авторът извежда следните ос-

новни функционални характеристики на същите, представени в следващите 

редове. 

Като цяло системите за планирането на ресурсите позволяват извърш-

ване на основната част от бизнес процесите, включващи финансови опера-

ции, с минимален шанс за субективна грешка. Съществен акцент при изс-

ледване на темата е, че системите предоставят възможности за проследяване 

в реално време на информацията относно цялостната финансова картина, 

което предполага различни опции за вземане на своевременни финансови и 

инвестиционни решения от страна на мениджмънта на бизнес организаци-

ята.  

Функционалните възможности на системите за планирането на ресур-

сите са обособени в следните основни раздели: финансови операции и сче-

товодно отчитане (счетоводни операции). Финансовите операции от своя 

страна включват следните основни функции, потребни за осъществяването 

на бизнес процесите при ефективно финансово управление, а именно: 

 управление на паричните наличности по банкови сметки и в брой, вкл. 

възможност за създаване на платежни операции, в т.ч. и чрез вирту-

ални банкови сметки, валутни операции, касови операции, управление 

на различни нива на достъп до съответните сметки, импортиране на 

банкови извлечения, което дава възможност за автоматизирано отра-

зяване на приходите и разходите; 

 управление на финансовите документи, в т.ч. създаване и обработка 

на документи съобразно изискванията на съответното законодателс-

тво, издаване на фактури, автоматизирана обработка на получени фак-

тури, извеждане на протоколи, кредитни и дебитни известия и др. 

под.; 

 финансови справки за генерираните приходи, извършените разходи, 

вземанията от клиенти, в т.ч. и просрочените вземания, задълженията 
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към доставчици, в т.ч. и просрочените задължения, информация по от-

ношение на реализирания и очаквания паричен поток, налични пос-

тъпления и плащания по аванси, изготвяне на форми на финансови 

отчети съгласно постановките на Международните стандарти за фи-

нансово отчитане, респ. Националните счетоводни стандарти. 

Счетоводната отчетност (счетоводните операции) в системата за пла-

ниране на ресурсите на предприятието най-общо притежава следните функ-

ционални характеристики: 

 Автоматизиран отчетен процес с възможност за конфигурация на ав-

томатични счетоводни статии, създаване и последващо генериране на 

макети за счетоводни операции, в т. ч. по видове приходи и разходи, 

конфигурация за автоматично счетоводно отразяване на операциите 

по аналитични признаци, обособени модули за автоматизирано отчи-

тане на дълготрайни активи и амортизации, материални запаси, обез-

ценки 

 Обособен модул за автоматизирано калкулиране на фактическата се-

бестойност на произведената продукция, в т.ч. изчисляване на себес-

тойност на артикулите по преки и косвени разходи, себестойност по 

аналитични партиди и т.н.; 

 Счетоводни справки, в т.ч. дневници за продажби и покупки, днев-

ници за поръчки, декларации по ДДС, справки за състоянието на дъл-

готрайните активи – общо и по отделни групи, интрастат-декларации, 

оборотни ведомости по синтетичен и аналитичен признак, главна 

книга, хронологичен регистър на счетоводните записвания, дневници 

на счетоводните сметки, справки за вложените в дейността материали, 

справки за готовата продукция по отделни признаци и др. 

 Отчетни форми, вкл. счетоводен баланс, отчет за приходите и разхо-

дите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал. 

 Генериране и интегриране на индивидуален сметкоплан; 
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 Генериране и интегриране на данни за модула на дълготрайните ак-

тиви и амортизациите; 

 Генериране и интегриране на първоначални салда и др. 

Със съвременната дигитализация на бизнес процесите, част от финан-

совото управление на индустриалните предприятия, чрез интеграция в биз-

нес информационните системи се подобрява ефективността от използването 

на производствения капацитет, в т. ч. технологичния капацитет, обема на 

произведената продукция и извършените разходи за производството.  

 

1.3. Недостатъци и перспективи пред финансовото управление  

в условията на дигитална среда 

 

Основните недостатъци при финансовото управление в условията на 

дигитална среда се състоят в ограничените функционални възможности, ко-

ито предлагат отделните видове бизнес информационни системи. В контек-

ста на представеното в предходните параграфи от настоящата структурна 

част на монографичното изследване, могат да се изведат следните слабости 

в цифровизацията на финансовото управление: 

В своя фундамент финансовото управление представлява раздел от 

стратегическия мениджмънт на бизнес организацията, като за да постигне 

ефективност е необходимо да прилага система от функции, като управление 

на бизнес процесите по планиране, организация, счетоводно отчитане, фи-

нансов контрол, анализ на финансова информация. В този ред, бизнес ин-

формационните системи позволяват да се обхванат само част от изброените 

функции, като липсват функционални възможности за извършването на 

ефективни процеси по бюджетиране, финансов контрол и анализ на финан-

совата информация.  
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Функционалните възможности на бизнес информационните системи 

най-общо се свеждат до планирането на доставките и ресурсите, счетовод-

ното отчитане на стопанските операции и процеси и управление на взаимо-

отношенията с клиенти. В този контекст, може да се твърди, че е ограничено 

използването именно на основните инструменти на финансовия менидж-

мънт – финансовото бюджетиране и финансовия анализ. Бизнес информа-

ционните системи представят най-вече обработена финансова информация, 

която не е в достатъчна степен потребна за целите на финансовия менидж-

мънт. В тази връзка към техните функции следва да се обособят отделни 

раздели за финансово бюджетиране и финансов анализ, които да обхванат 

следните съществени във функционално отношение възможности: 

 прогнозиране на разходните парични потоци на основание регистри-

раните взаимоотношения с доставчици, в т. ч. представяне на инфор-

мация за „рискови доставки“, при които системно не се изпълняват 

договорните отношения; 

 прогнозиране на приходните парични потоци на основание регистри-

раните взаимоотношения с клиенти, в т. ч. представяне на информа-

ция за „рискови клиенти“, които системно просрочват или не изпъл-

няват своите договорни отношения; 

 бюджетиране изпълнението на производствената програма на всеки 

отделен продукт, който индустриалното предприятие произвежда на 

база първоначално заложени финансови данни и ограничения; 

 оценяване на инвестиционните решения и диагностициране на рис-

кови области; 

 необходимост от въвеждане на коефициенти, индекси и показатели, с 

които да се извършва установяване на текущи и бъдещи тенденции по 

отношение на финансовата стабилност, рентабилност, ефективност и 

добавена стойност на стопанския субект и др. 
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Представените дотук са само част от функционалните слабости, които 

могат да се изведат от дейността на бизнес информационните системи. За да 

бъдат преодолени недостатъците следва да се въведат бизнес процеси по от-

ношение на бюджетирането и анализа на финансовите показателите за из-

пълнение на основния предмет на дейност.  

При обслужването на информационните управленски потребности на 

индустриалните предприятия по отношение на финансовото бюджетиране 

съответно трябва да се създадат възможности конкретната бизнес информа-

ционна система да извършва диагностика на финансовите показатели на 

производствените предприятия чрез установяване на желания от ръководс-

твото прогнозен финансов резултат. Това може да се реализира чрез метри-

фициране на съставящите го елементи, в това число планираните разходи за 

производството на продукция и прогнозната стойност на приходите от реа-

лизацията на същата тази продукция.  

По отношение на бюджетирането на разходните показатели за произ-

водството на продукция, следва в самата система да съществува функцио-

нална възможност за определяне на оптималната стойност на всеки отделен 

вид разход за реализирането на производствения процес и съответно да се 

поставят необходимите ограничения при осъществяването на производстве-

ната програма. За бюджетирането на приходните показатели за реализация 

на произведената продукция, следва операционните характеристики да са 

насочени към определянето на максималната стойност на видовете приходи, 

предвидени в полза на индустриалното предприятие във връзка с изпълне-

нието на производствения процес. 

За съществуващите недостатъци по отношение на финансовия анализ 

като инструмент на финансовото управление на индустриалното предприя-

тие, следва да се изведе подход за анализ на резултативните и факторните 

показатели на производствените разходите и реализираните приходи, които 

се извършват в изпълнение на производствения процес. Същите следва да 
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са съобразени със спецификата на групите финансови показатели, като за 

целите на анализа трябва да се използват съпоставими измерители на резул-

тативните и факторните величини. В този ред е подходящо изграждането и 

внедряването на система от показатели за установяване равнището и дина-

миката в издръжката на производствения процес, която да измерва ефектите 

от вложените производствени разходи. Освен това е необходимо да се пре-

достави функционална възможност за оценяване на производствения процес 

през отделните отчетни периоди, на чиято база да се изследват причинно-

следствените връзки за установените динамика и тенденции в изменението 

на равнището на преките и припадащите се косвени разходи, свързани с из-

пълнението на производствения процес, по структурни елементи на фактор-

ните показатели.  

Също така, бизнес информационната система следва да предоставя 

възможности за изследване на динамиката, тенденциите и причинно-следс-

твените връзки по отношение изменението на равнището на приходите от 

продажби на продукция, по структурни елементи на факторните показатели. 

За целите на финансовото управление на индустриалното предприятие 

следва да се предостави възможност за апробиране на информацията както 

от финансовите отчети, така и от текущата счетоводна отчетност. В някои 

случай информацията от оборотната ведомост за съответния период не е 

достатъчна и за тази цел е необходимо разработването и въвеждането на 

различни аналитични справки, в които да фигурират отчетни данни по от-

делни позиции за конкретните отчетни обекти чрез класификацията им по 

специфични признаци.  

Информационните системи следва да се фокусират и върху измерва-

нето на ефективността и степента на изпълнение на финансовите показатели 

на производствения процес, като за целта могат да бъдат апробирани специ-

фични коефициенти, показатели и индекси. За оценка на ефективността на 
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производството следва да има възможност да се установява равнището и ди-

намиката на ефективността от реализацията на производствения процес, 

като се измерва ефекта от реализираните продажби на продукцията на всеки 

един лев вложени разходи за осъществяване на производствения процес. От 

друга страна, следва да има опцията да се метрифицира и степента на изпъл-

нение на производствената програма чрез проследяване на съотношението 

между прогнозираните и реализираните производствени разходи, както и 

планираните и генерираните приходи от продажби на продукция. Възмож-

ностите за анализ на ефективността на производството следва да предоста-

вят опции за установяване равнището и динамиката по отношение на еле-

ментите на тази ефективност, като измерват ефекта от реализираните про-

дажби на продукцията на всеки един лев вложени разходи за осъществяване 

на производствения процес. На следващо място, трябва да изследват при-

чинно-следствените връзки за установените динамика и тенденции в изме-

нението на равнището на ефективността на производството по структурни 

елементи и факторни показатели. 

Функционалните възможности на бизнес информационните системи 

следва да се насочат и към предоставяне на опции за анализ на степента на 

изпълнение на финансовите показатели за производството с включването на  

показатели, коефициенти и индекси за измерване равнището и динамиката 

на степента на изпълнение на приходните и разходните показатели. За целта 

следва да се предвиди функция за съпоставяне на фактически реализираните 

разходи и приходи при изпълнение на производствения процес през даден 

период, спрямо планираните разходи и приходи за производство на продук-

ция при бюджетирането на производствената програма през същия период. 

Освен това, следва да се извършва метрификация на равнището на ефекта 

от вложените разходи за осъществяване на производствения процес за теку-

щия период, спрямо планираните производствени разходи при съставяне на 
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производствената програма за същия период. От друга страна, функционал-

ните опции трябва да извършват измерване на ефектите от изпълнението на 

факторните показатели на производствените разходи чрез метрифициране 

на равнището и динамиката на показатели за изпълнение, които да съпоста-

вят ефектите от вложените разходи по отделни видове, калкулирани при 

осъществяване на производствения процес за текущия период, спрямо пла-

нираните по отделни видове производствени разходи при съставяне на про-

изводствената програма за същия период. На следващ ред бизнес информа-

ционната система следва да притежава опцията да метрифицира равнището 

на изпълнение на прогнозираните приходи от продажба на продукция чрез 

извеждане на показатели за изпълнението на приходните позиции и измер-

ване на динамиката на факторните показатели на приходите. 

За част от изброените по-горе недостатъци и възможните пред бизнес 

информационните системи перспективи са предложени функционални ре-

шения в следващата структурна част от монографичното изследване. 

 

В резултат на изложението на настоящата структурна част от 

монографичното изследване могат да се направят следните изводи: 

Въз основа на анализ на съвременните теоретични постановки на 

финансовото управление, може да се обобщи, че същото представлява раз-

дел от стратегическия мениджмънт на бизнес организацията, който 

включва система от функции, като управление на бизнес процесите по пла-

ниране, организация, счетоводно отчитане, финансов контрол, анализ на 

финансова информация и установяването на тенденции при обезпечава-

нето с капитал на извършваната от бизнес организацията дейност в крат-

косрочен и в дългосрочен план. Основните инструменти на финансово уп-

равление са финансовото бюджетиране и финансовият анализ. Чрез фи-

нансовото бюджетиране се прогнозират финансовите показатели – при-

ходните и разходните парични потоци при изпълнението на предмета на 
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основната дейност, и инвестиционните показатели на бизнес организаци-

ите. Финансовият анализ, от своя страна, се свързва с прилагането на спе-

цифични подходи, процедури и методи с цел извършване на диагностика на 

база минали събития с проекция за установяване на бъдещи тенденции по 

отношение на финансовата стабилност, рентабилност, ефективност и 

добавена стойност на определена дейност, бизнес процес или на стопанс-

кия субект като цяло. 

По отношение на дигиталната трансформация в условията на Ин-

дустрия 4.0 се реализира цифровизация на производствените процеси, като 

основната част от тях е автоматизирана, т. е. ролята на човешкия фак-

тор в производството е сведена до минимум и е свързана основно с мони-

торинг на технологичните процеси.  В контекста на изложеното се дава 

дефиниция за бизнес информационните системи, които представляват 

системи за дигитално управление чрез оптимизация на бизнес процесите, 

осъществявани от стопанския субект, чиито набор от инструменти обх-

ващат управлението на ресурсите и доставките, взаимоотношенията с 

клиентите, финансовото управление, счетоводната отчетност, разпла-

щанията с контрагентите и т. н. 

И не на последно място се очертават основните недостатъци и пер-

спективи пред финансовото управление в условията на дигитална среда, 

като се извършва критичен анализ, на чиято база се дават идеи за решения. 
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ГЛАВА ВТОРА 

ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И АНАЛИЗ  

НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО  

В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

 Настоящата структурна част от разработката представя технологичен 

модел, чрез който се постига по-голяма ефективност по отношение прило-

жението на основните инструменти на финансовия мениджмънт – финансо-

вото бюджетиране и финансовия анализ, в условията на дигитална среда. В 

нея се моделира логическа система от математически формули за приложе-

ние при бюджетирането и анализа на финансова информация в индустриал-

ните предприятия. На база моделирания математически апарат са разрабо-

тени програмни кодове чрез приложението на програмния език „Java“, чието 

предназначение е насочено към апробирането на този апарат в бизнес ин-

формационните системи, с което се постига ефективност, ефикасност и ико-

номичност на бизнес процесите, имащи пряко отношение към финансовото 

управление в условията на Индустрия 4.0.  

 

2.1. Моделиране на алгоритъм за бюджетиране на финансовите  

показатели за производството в условията на Индустрия 4.0 

 

Акцент в настоящия параграф от монографията се поставя върху фи-

нансовото бюджетиране на показателите и факторите, чрез които се извър-

шва управлението на разходите по реализирането на производствения про-

цес и приходите като последващ ефект от него. В следващите редове е про-

ектиран алгоритъм за бюджетиране на финансовите показатели, свързани с 
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производството на продукция във връзка с изпълнението на производстве-

ната програма на индустриалните предприятия и възможностите за апроби-

рането му в бизнес информационните системи. 

За извършване на ефективно управление в индустрията следва да се 

изяснят мястото и ролята на планирането на финансовите показатели (при-

ходи, разходи, финансов резултат и т.н.), чрез което може да се постигне 

оптимизация на издръжката на производствения процес. В този ред, ефек-

тивното бюджетиране на показателите за производството заема изключи-

телно важна роля при осъществяването на производствената програма и ре-

ализирания на тази основа финансов резултат. Прогнозирането на показате-

лите за производството следва да бъде съобразено и със спецификата на дей-

ността на предприятието и особеностите на производствения процес. В този 

контекст следва да се изгради адекватен алгоритъм за бюджетиране чрез 

приложение на специфичен инструментариум.  

Инструментариумът на представения в настоящата част алгоритъм за 

бюджетиране на показателите за производството е базиран на детерминиран 

комбиниран оптимизационен подход за метрифициране на прогнозно-ре-

зултативни и факторни елементи на финансовите показатели, обвързани с 

производствения процес. Като се има предвид спецификата на посочените и 

поради факта, че за целите на бюджетирането следва да се използват ед-

накви или съпоставими измерители на резултативните и факторните вели-

чини, авторът прилага стойностните (паричните) измерители като база за 

метрифициране планирането на производствения процес. Бюджетирането 

на показателите за производството е моделирано чрез приложението на де-

дуктивен подход, който включва следните няколко етапа на прогнозните 

процедури: 

Първо, извършва се диагностика на финансовите показатели на про-

изводствената програма чрез установяване на желания от производственото 
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предприятие прогнозен финансов резултат чрез метрифициране на съставя-

щите го елементи, в това число планираните разходи за производството на 

продукция и прогнозната стойност на приходите от реализацията на същата 

тази продукция. 

Второ, проектира се алгоритъм за бюджетиране на разходните показа-

тели за производството на продукция, като същият определя оптималната 

стойност на всеки отделен вид разход за реализирането на производствения 

процес и поставя необходимите ограничения при осъществяването на про-

изводствената програма. 

Трето, проектира се алгоритъм за бюджетиране на приходните пока-

затели за реализация на произведената продукция, като същият определя 

максималната стойност на видовете приходи, предвидени в полза на индус-

триалното предприятие във връзка с изпълнението на производствения про-

цес. 

 

2.1.1. Базисна диагностика при бюджетирането на финансовите  

показатели на производствената програма  

 

В настоящата разработка под производствена програма следва да се 

разбира обемът на производството, изразен в количество на произвежданата 

продукция, по отделни видове, за определен период от време (например сед-

мица, месец, тримесечие, година). За установяване обезпечаването на про-

изводствената програма с необходимия обем продукция за съответния пе-

риод от време следва да се обърне внимание на очаквания размер на разхо-

дите, които пряко засягат производствения процес, както и на очакваните 

обем и размер на продажбите на същата тази продукция, изразени чрез прог-

нозиране на приходите.  
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При планирането на финансовите показатели на производствената 

програма се залага конкретно определен обем на произвежданата продук-

ция, който индустриалното предприятие желае да достигне въз основа на 

сключените с контрагенти договори и потребностите на пазара, на който се 

реализира същата тази продукция. След като се установи обема на продук-

цията започва първоначалния етап на финансовото бюджетиране на произ-

водството.  

На първо място, следва да се заложи очакваният размер на финансовия 

резултат от изпълнението на производствената програма, който се изразява 

в печалба или загуба от реализацията на тази програма. Наред с посоченото 

следва да се зададат и ограничения по отношение на стойностния размер на 

финансовия резултат, при които същият следва да е положителна величина 

и съответно да клони към максимизиране на стойността си. Метрифицира-

нето на финансовия резултат се извършва чрез математически формулен 

апарат, при който се съпоставя размера на очакваните приходи от продажби 

спрямо размера на очакваните разходи за производство и също така се зада-

ват посочените ограничения, както следва: 

 

PFRj = PSRj – PCjk 

(2.1.1) PFRj ≥ 0 

PFRj → max, 

където:  

PFRj е стойностният размер на прогнозния финансовия резултат от реализирането на 

производствената програма за производството на продукция от j-ти вид; 

PCjk е стойността на планираните разходи от k-ти вид за производство на продукция 

от j-ти вид; 

PSRj е стойността на планираните приходи от продажба на продукция от j-ти вид. 

 

С приложението на програмния език „Java“ в бизнес информацион-

ните системи може да се апробира следния програмен код за изчисление на 

посочената математическа формула: 
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    public static void pfr1(VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("PSR"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("PC"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("PFR"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Метрифициране на финансов резултат:")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Математическата формула може да се представи и чрез детайлизиране 

въз основа на дедуктивния подход, при който очакваните приходи от про-

дажби (PSR) и очакваните разходи за производство (PC) се разделят на със-

тавните им факторни елементи. В случая ще се приложат факторни показа-

тели, като: обем на произведената продукция (Q), пазарна цена (MPr) и фак-

тическа себестойност (AC) чрез извеждане на следния математически израз: 

 

PFRj = (Qj x MPrj) – (Qj x АCj) 

(2.1.2) PFRj ≥ 0  

PFRj → max, 

където: 
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Qj е обемът на произведената продукция от j-ти вид; 

MPrj е пазарната цена на произведената продукция от j-ти вид;  

ACj  е фактическата себестойност на произведената продукция от j-ти вид. 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи чрез приложение на програмния език „Java“ се извежда след-

ния програмен код за изчисление: 

    public static void pfr2(VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Q"); 

        Label label = new Label("  *  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField mpr = new TextField(); 

        mpr.setPromptText("MPr"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  -  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("Q"); 

        Label label6 = new Label("  *  "); 

        label6.setScaleX(2); 

        label6.setScaleY(2); 

        TextField ac = new TextField(); 

        ac.setPromptText("AC"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("PFR"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(mpr); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(ac); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 
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                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) * 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())) - 

(Double.parseDouble(textFields.get(2).getText())*Double.parseDouble(textFields.get(3).getText())); 

                textFields.get(4).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(mpr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label6); 

        hBox.getChildren().add(ac); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Метрифициране на финансов резултат (факторни показа-

тели):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Представените дотук математически формули отразяват стойността 

на финансовия резултат, който се получава въз основа на произведения обем 

продукция съобразно производствената програма при конкретно опреде-

лена пазарна цена, приспадайки фактическата себестойност на произведе-

ната продукция. За целите на финансовия мениджмънт установеният резул-

тат може да се раздели на планирания обем на произвежданата продукция, 

като по този начин ще се получи прогнозният финансов резултат за единица 

произведена и реализирана продукция.  

По отношение апробирането на данните за прилагането на математи-

ческите формули, планираният обем на продукцията се определя от произ-

водствената програма на индустриалното предприятие за конкретния пе-

риод. Стойността на планираните приходи от продажби се установява въз 

основа на планирания обем, умножен по пазарната цена, формирана въз ос-

нова на условията на пазара, на който се реализира тази продукция. Плани-

раните разходи за производство се метрифицират въз основа на фактичес-
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ката себестойност на база анализ на резултатите от периодa, приет за ба-

зисна основа. В случай, че индустриалното предприятие стартира производ-

ство на нов продукт, за планиране на разходите за производството се прила-

гат условни данни на база пазарната цена на ресурсите, ставките за възнаг-

раждения и осигуровки на персонала, зает в производството, както и стой-

ността на разходите за амортизации на производственото оборудване и т.н. 

На следващо място бюджетирането на показателите, определящи из-

ражението на финансовия резултат – очаквани приходи от продажби (PSR) 

и очаквани разходи за производство (PC), следва да зададат математически 

ограничения, при които от една страна следва да се минимизират производ-

ствените разходи, а от друга да се максимизират продажбите на произведе-

ната продукция. За целта се прилага следните формули: 

Минимизирането на планираните разходи за производството се реа-

лизира чрез следната математическа система: 

                                               n 

PСj = PCjk1 + PCjk2 + PCjk3 + … + PCjkn = ∑ PCjk  

                                                                                              k, j =1 
(2.1.3) 

PСj → min,        
където PCjk е стойността на планираните разходи от k-ти вид за производство на 

продукция от j-ти вид. 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

    public static void pc (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("PC"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc2 = new TextField(); 

        pc2.setPromptText("PC"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc2); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc2); 
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        Button addExpenseButton = new Button("добави разход"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label1 = new Label("  +  "); 

                label1.setScaleY(2); 

                label1.setScaleX(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("PC"); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

                vBox.setPrefWidth(vBox.getPrefWidth()+textField.getPrefWidth() + label1.getPrefWidth()); 

                textFields.add(textField); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                for (int i = 0; i<textFields.size(); i++){ 

                    sum = sum + Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()); 

                } 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Минимизиране на планираните разходи за производството")); 

        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За максимизирането на прогнозираните приходи от продажба на про-

дукция следва да се приложи математическата система: 

                                                                                                      n 

PSRj = PSRj1 + PSRj2 + PSRj3 + … + PSRjn = ∑ PSRjn  

                                                         j=1 
(2.1.4) 

PSRj → max, 
където PSRj е стойността на планираните приходи от продажба на продукция от j-ти 

вид. 

 

С приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира следния интегриран програмен код за изчисление на 

посочената математическа система: 
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    public static void psr (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField PSR1 = new TextField(); 

        PSR1.setPromptText("PSR"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField PSR2 = new TextField(); 

        PSR2.setPromptText("PSR"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(PSR1); 

        textFields.add(PSR2); 

        hBox.getChildren().add(PSR1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(PSR2); 

 

        Button addExpenseButton = new Button("добави приход"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label1 = new Label("  +  "); 

                label1.setScaleY(2); 

                label1.setScaleX(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("PSR"); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

                textFields.add(textField); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                for (int i = 0; i<textFields.size(); i++){ 

                    sum = sum + Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()); 

                } 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 

        vBox.getChildren().add(new Label("За максимизиране на прогнозираните приходи от продажба на 

продукция")); 

        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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Така на база очаквания финансов резултат следва да се планират раз-

ходите за осъществяване на производствения процес за конкретен вид про-

дукция и очакваните приходи от продажба на същата. Показателят, който се 

залага на предварителен етап въз основа на изготвената производствена 

програма представлява обемът на продукцията, който след диагностика на 

стойността на производството (фактическата себестойност) следва да се оп-

тимизира или да се максимизира. В случай, че производството на определе-

ния обем продукция генерира отрицателен финансов резултат – загуба, съ-

щият този обем следва да се оптимизира, тъй като не е рентабилен за индус-

триалното предприятие. Ако производството на определения обем продук-

ция генерира положителен финансов резултат – печалба, същият този обем 

може да се увеличи до достигане на оптималния предел, при който се мак-

симизира стойността на приходите от продажби и се достигне до оптимален 

размер на фактическата себестойност на произвежданата продукция. 

 

2.1.2. Финансово бюджетиране на разходните факторни показатели за 

производството в условията на дигитална среда 

 

Следващият основен момент при изграждането на алгоритъм за фи-

нансово бюджетиране по отношение на разходните показатели е установя-

ването на равнището на факторните елементи като част от структурата на 

прогнозираните разходи за производството. Последните представляват ак-

тивната част от производствения процес и върху тях индустриалното пред-

приятие може да оказва пряко влияние чрез оптимизация, допълнително ин-

вестиране, преструктуриране и т.н. На база изложеното в предходния параг-

раф моделирането на финансовото бюджетиране се задълбочава чрез детай-

лизация на отделните групи разходи, като в настоящата разработка се разг-

леждат факторните показатели на производствените разходи, които се кла-

сифицират на две основни групи в зависимост от позицията на влиянието 
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им върху производствения процес, а именно: преки и косвени разходи. 

Съгласно посочената класификация всяка група от тези разходи се класифи-

цира по структурни икономически елементи. 

С адаптиране на посочената класификация към математическото ог-

раничение за оптимизиране (минимизиране) на разходите за производството 

на продукция, общата стойност на производствените разходи може да се 

прогнозира чрез математическото изражение: 

 

PСj = PCjпреки + PCjкосвени  
(2.1.5) 

PСj → min        

 

При апробирането на представената система от математически фор-

мули в бизнес информационните системи се извежда следния програмен код 

за изчисление: 

    public static void pc1(VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("PCпреки"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("PCкосвени"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("PC"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 
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        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Обща стойност на производствените разходи:")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За целите на настоящата разработка, авторът използва класификаци-

ята на преките производствени разходи, представена в първа глава на мо-

нографичното изследване, а именно на база счетоводната им принадлежност 

към разходите за основна (оперативна) дейност, чрез които се калкулира 

фактическата себестойност на произведената продукция, както следва: 

 Разходи за енергоемкост; 

 Разходи за материалоемкост; 

 Разходи за външна поддръжка на производствената система; 

 Разходи за експлоатация (амортизация) на производственото 

оборудване (машини и съоръжения), в т. ч. експлоатация (амортиза-

ция) на дълготрайните материални и нематериални активи; 

 Разходи за трудоемкост на персонала, зает в производствения 

процес, в т. ч. разходи за възнаграждения и разходи за осигуровки за 

сметка на работодателя; 

 Други разходи, свързани с изпълнението на производствения 

процес; 

 Разходи за технологичен брак, свързани с изпълнението на про-

изводствения процес. 

С адаптиране на изложеното дотук към математическото ограничение 

за оптимизиране (минимизиране) на разходите за производството на про-

дукция, общата стойност на преките производствени разходи може да се из-

числи по следния начин:  

 

PСпреки = PCен + PCмат + PCвп + PCе +  

                + PCтр + PCдр + PСбр → min      (2.1.6) 
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където: 

PCен – стойност на планираните разходи за енергоемкост; 

PCмат – стойност на планираните разходи за материалоемкост; 

PCвп – стойност на планираните разходи за външна поддръжка на производствения 

процес; 

PCе – стойност на планираните разходи за експлоатация (амортизация) на производс-

твеното оборудване; 

PCтр – стойност на планираните разходи за трудоемкост на персонала, зает в произ-

водствения процес; 

PCдр – стойност на планираните други разходи, свързани с изпълнението на производ-

ствената програма; 

PCбр – стойност на планираните разходи за технологичен брак, свързани с изпълнени-

ето на производствения процес. 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

    public static void pc2(VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pcen = new TextField(); 

        pcen.setPromptText("PCен"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

 

        TextField pcmat = new TextField(); 

        pcmat.setPromptText("PCмат"); 

        Label label1 = new Label("  +  "); 

        label1.setScaleX(2); 

        label1.setScaleY(2); 

 

        TextField pcvp = new TextField(); 

        pcvp.setPromptText("PCвп"); 

        Label label2 = new Label("  +  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

 

        TextField pcе = new TextField(); 

        pcе.setPromptText("PCе"); 

        Label label3 = new Label("  +  "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

 

        TextField pctr = new TextField(); 

        pctr.setPromptText("PCтр"); 

        Label label4 = new Label("  +  "); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

 

        TextField pcdr = new TextField(); 

        pcdr.setPromptText("PCдр"); 

        Label label5 = new Label("  +  "); 

        label5.setScaleX(2); 
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        label5.setScaleY(2); 

 

        TextField pcbr = new TextField(); 

        pcbr.setPromptText("PCбр"); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

 

        TextField pcpreki = new TextField(); 

        pcpreki.setPromptText("PCпреки"); 

        pcpreki.setEditable(false); 

 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pcen); 

        textFields.add(pcmat); 

        textFields.add(pcvp); 

        textFields.add(pcе); 

        textFields.add(pctr); 

        textFields.add(pcdr); 

        textFields.add(pcbr); 

        textFields.add(pcpreki); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(2).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(3).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(4).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(5).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(6).getText()); 

                textFields.get(7).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pcen); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pcmat); 

        hBox.getChildren().add(label1); 

        hBox.getChildren().add(pcvp); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pcе); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(pctr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(pcdr); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(pcbr); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pcpreki); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Обща стойност на преките производствени разходи:")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Алгоритъмът за бюджетиране на разходните показатели, свързани с 

производствения процес следва да се детайлизира до отделни видове раз-

ходи и начините, по които същите могат да бъдат оптимизирани за целите 
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на изпълнението на производствената програма, като се зададе ограничение 

по отношение на стойността за всеки отделен вид разход по подобие на из-

ложеното в следващите редове: 

Първо, по отношение на планирането на разходите за енергоемкост 

следва да се измери прогнозната стойност на тези разходи въз основа на от-

делните източници на енергия и гориво, в това число електроенергия, топ-

линна енергия, природен газ или алтернативен вид гориво, вода и др. под. 

При планирането на производството за съответния вид продукция се задава 

ограничение на необходимите видове разходи за енергоемкост чрез прило-

жение на следната формула: 

               

PСен = PCенx1 + PCенx2 + PCенx3 + … + PCенxn ≤ Yен            (2.1.7) 

където:  

PСенxn e стойностният размер на планираните разходи за енергоемкост от x-ти вид 

енергоизточник; 

Yен е оптималният стойностен размер на планираните разходи за енергоемкост на 

производствената програма.  

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

    public static void pc3 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("PCен"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc2 = new TextField(); 

        pc2.setPromptText("PCен"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc2); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc2); 

 

        Button addExpenseButton = new Button("добави разход за енергоемкост"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label1 = new Label("  +  "); 

                label1.setScaleY(2); 



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

77 

 

                label1.setScaleX(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("PCен"); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

                vBox.setPrefWidth(vBox.getPrefWidth()+textField.getPrefWidth() + label1.getPrefWidth()); 

                textFields.add(textField); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                for (int i = 0; i<textFields.size(); i++){ 

                    sum = sum + Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()); 

                } 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Минимизиране на планираните разходи за енергоемкост")); 

        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Второ, при планирането на разходите за материалоемкост следва да се 

измери прогнозната стойност на същите разходи въз основа на отделните 

видове материали и ресурси, необходими за обезпечаването на производст-

вения процес на конкретния вид продукт. За планирането на разходите за 

материалоемкост се задава математическо ограничение чрез приложение на 

следната формула: 

               

PСмат = PCматx1 + PCматx2 + PCматx3 +… + PCматxn ≤ Yмат     (2.1.8) 

където:  

PСматxn e стойностният размер на планираните разходи за материалоемкост за x-ти 

вид материал (ресурс); 

Yмат е оптималният стойностен размер на планираните разходи за материалоемкост 

на производствената програма.  
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Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

     public static void pc4 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("PCмат"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc2 = new TextField(); 

        pc2.setPromptText("PCмат"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc2); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc2); 

 

        Button addExpenseButton = new Button("добави разход за материалоемкост"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label1 = new Label("  +  "); 

                label1.setScaleY(2); 

                label1.setScaleX(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("PCмат"); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

                vBox.setPrefWidth(vBox.getPrefWidth()+textField.getPrefWidth() + label1.getPrefWidth()); 

                textFields.add(textField); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                for (int i = 0; i<textFields.size(); i++){ 

                    sum = sum + Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()); 

                } 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Минимизиране на планираните разходи за материалоемкост")); 

        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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Трето, по отношение планирането на разходите за външна поддръжка 

следва да се метрифицира прогнозната стойност на тези разходи въз основа 

на отделните видове външни услуги, предоставяни от доставчици във връзка 

с изпълнението на производствения процес. При планирането на производ-

ството на съответния вид продукция се задава ограничение в стойността на 

необходимите видове разходи за външна поддръжка чрез приложение на 

следната формула: 

               

PСвп = PCвпx1 + PCвпx2 + PCвпx3 + … + PCвпxn ≤ Yвп                      (2.1.9) 

където:  

PСвпxn e стойностният размер на планираните разходи за външна поддръжка за x-ти 

вид външна услуга, предоставена от доставчик за изпълнение на производствения про-

цес; 

Yвп е оптималният стойностен размер на планираните разходи за външна поддръжка 

на производствената програма.  

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

    public static void pc5 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("PCвп"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc2 = new TextField(); 

        pc2.setPromptText("PCвп"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc2); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc2); 

 

        Button addExpenseButton = new Button("добави разход за външна поддръжка"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label1 = new Label("  +  "); 

                label1.setScaleY(2); 

                label1.setScaleX(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("PCвп"); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 
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                vBox.setPrefWidth(vBox.getPrefWidth()+textField.getPrefWidth() + label1.getPrefWidth()); 

                textFields.add(textField); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                for (int i = 0; i<textFields.size(); i++){ 

                    sum = sum + Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()); 

                } 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Минимизиране на планираните разходи за външна под-

дръжка")); 

        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Четвърто, при планирането на разходите за експлоатация следва да се 

измери прогнозната стойност на тези разходи въз основа на отделните ви-

дове производствено оборудване (в това число дълготрайни материални и 

нематериални активи), участващо в процеса по производство на конкретния 

вид продукт. За планирането на разходите за експлоатация се задава мате-

матическо ограничение в стойностния им размер чрез приложение на след-

ната формула: 

               

PСе = PCеx1 + PCеx2 + PCеx3 + … + PCеxn ≤ Yе                           (2.1.10) 

където:  

PСеxn e стойностният размер на планираните разходи за експлоатация на x-ти вид про-

изводствено оборудване; 

Yе е оптималният стойностен размер на планираните разходи за експлоатация на про-

изводственото оборудване, участващо в производствения процес.  
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Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

    public static void pc6 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("PCе"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc2 = new TextField(); 

        pc2.setPromptText("PCе"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc2); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc2); 

 

        Button addExpenseButton = new Button("добави разход за експлоатация"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label1 = new Label("  +  "); 

                label1.setScaleY(2); 

                label1.setScaleX(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("PCе"); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

                vBox.setPrefWidth(vBox.getPrefWidth()+textField.getPrefWidth() + label1.getPrefWidth()); 

                textFields.add(textField); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                for (int i = 0; i<textFields.size(); i++){ 

                    sum = sum + Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()); 

                } 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Минимизиране на планираните разходи за експлоатация")); 

        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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Пето, по отношение на планирането на разходите за трудоемкост 

следва да се метрифицира прогнозната стойност на същите разходи въз ос-

нова на възнагражденията на отделните структурни звена и щатни длъж-

ности, участващи в производствения процес. При планирането на производ-

ството на съответния вид продукция се задава ограничения в стойностния 

размер на необходимите видове разходи за трудоемкост чрез приложение на 

следната формула: 

 

PСтр = PCтрx1 + PCтрx2 + PCтрx3 +… + PCтрxn ≤ Yтр          (2.1.11) 

където:  

PСтрxn e стойностният размер на планираните разходи за трудоемкост от x-то 

структурно звено/ щатна длъжност, заети в производствения процес; 

Yтр е оптималният стойностен размер на планираните разходи за трудоемкост на 

производствената програма.  

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

    public static void pc7 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("PCтр"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc2 = new TextField(); 

        pc2.setPromptText("PCштр"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc2); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc2); 

 

        Button addExpenseButton = new Button("добави разход за трудоемкост"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label1 = new Label("  +  "); 

                label1.setScaleY(2); 

                label1.setScaleX(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("PCтр"); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

                vBox.setPrefWidth(vBox.getPrefWidth()+textField.getPrefWidth() + label1.getPrefWidth()); 
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                textFields.add(textField); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                for (int i = 0; i<textFields.size(); i++){ 

                    sum = sum + Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()); 

                } 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Минимизиране на планираните разходи за трудоемкост")); 

        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Шесто, за планирането на другите разходи за осъществяване на про-

изводствения процес следва да се измери прогнозната стойност на тези раз-

ходи въз основа на отделните видове и източници на изпълнение. При пла-

нирането на производството на съответния вид продукция се задава ограни-

чение на необходимите видове други разходи чрез приложение на следната 

формула: 

               

PСдр = PCдрx1 + PCдрx2 + PCдрx3 + … + PCдрxn ≤ Yдр             (2.1.12) 

където:  

PСдрxn e стойностният размер на планираните други разходи от x-ти вид в изпълнение 

на производствения процес; 

Yвп е оптималният стойностен размер на планираните други разходи на производст-

вената програма.  

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void pc8 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 
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        pc1.setPromptText("PCдр"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc2 = new TextField(); 

        pc2.setPromptText("PCдр"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc2); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc2); 

 

        Button addExpenseButton = new Button("добави други разходи"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label1 = new Label("  +  "); 

                label1.setScaleY(2); 

                label1.setScaleX(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("PCдр"); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

                vBox.setPrefWidth(vBox.getPrefWidth()+textField.getPrefWidth() + label1.getPrefWidth()); 

                textFields.add(textField); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                for (int i = 0; i<textFields.size(); i++){ 

                    sum = sum + Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()); 

                } 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Минимизиране на планираните други разходи")); 

        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Седмо, при планирането на разходите за технологичен брак следва да 

се прогнозира стойността на тези разходи въз основа на видовете източници 

на възникване на технологичния брак. За планирането на разходите за брак 
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се задава ограничение в стойностния им размер чрез приложение на след-

ната формула: 

 

PСбр = PCбрx1 + PCбрx2 + PCбрx3 +… + PCбрxn ≤ Yбр                  (2.1.13) 

където:  

PСбрxn e стойностният размер на планираните разходи за технологичен брак от x-ти 

вид източник на възникването им; 

Yбр е оптималният стойностен размер на планираните разходи за технологичен брак.  

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void pc9 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("PCбр"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc2 = new TextField(); 

        pc2.setPromptText("PCбр"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc2); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc2); 

 

        Button addExpenseButton = new Button("добави разход за технологичен брак"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label1 = new Label("  +  "); 

                label1.setScaleY(2); 

                label1.setScaleX(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("PCбр"); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

                vBox.setPrefWidth(vBox.getPrefWidth()+textField.getPrefWidth() + label1.getPrefWidth()); 

                textFields.add(textField); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                for (int i = 0; i<textFields.size(); i++){ 

                    sum = sum + Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()); 

                } 



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

86 

 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Минимизиране на планираните разходи за технологичен брак")); 

        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

В контекста на посоченото дотук в настоящия параграф може да се 

изведе математически апарат, който очертава консолидираното изражение 

за проектирането на алгоритъм за финансово бюджетиране на преките раз-

ходи за осъществяване на производствения процес на продукция по отделни 

факторни показатели. Основната цел на модела е прогнозните стойности на 

планираните преки разходи да бъдат минимизирани в съответствие с пот-

ребностите на производствената програма при спазването на следните огра-

ничения:  

 стойността на планираните разходи за енергоемкост (PCен) не трябва 

да превишава оптимизационната стойност на установения факторен показа-

тел (Yен), необходим за производството;  

 стойността на планираните разходи за материалоемкост (PCмат) не 

трябва да превишава оптимизационната стойност на този факторен показа-

тел (Yмат) в съответствие с потребностите на производствената програма;  

 стойността на планираните разходи за външна поддръжка (PCвп) не 

трябва да превишава оптимизационната стойност на същия факторен пока-

зател (Yвп); 

 стойността на планираните разходи за експлоатация на производстве-

ното оборудване (PCе) не трябва да превишава оптимизационната стойност 

на този факторен показател (Yе) в съответствие с потребностите на произ-

водствената програма; 
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 стойността на планираните разходи за трудоемкост (PCтр) не трябва 

да превишава оптимизационната стойност на установения факторен показа-

тел (Yтр), необходим за производството;; 

 стойността на планираните други разходи, свързани с производстве-

ния процес (PCдр) не трябва да превишава оптимизационната стойност на 

този факторен показател (Yдр); 

 стойността на планираните разходи за технологичен брак (PCбр) не 

трябва да превишава оптимизационната стойност на този факторен показа-

тел (Yбр) в съответствие с потребностите на производствената програма.  

За прилагането на посоченото дотук може да се изведе следната мате-

матическа система от формули, както следва: 

 

PСjпреки = PCен + PCмат + PCвп + PCе + PCтр + PCдр + 

PСбр → min 

(2.1.14) 

PСен = PCенx1 + PCенx2 + PCенx3 + … + PCенxn ≤ Yен 

PСмат = PCматx1 + PCматx2 + PCматx3 + … + PCматxn 

≤ Yмат 

PСвп = PCвпx1 + PCвпx2 + PCвпx3 + … + PCвпxn ≤ Yвп 

PСе = PCеx1 + PCеx2 + PCеx3 … + PCеxn ≤ Yе 

PСтр = PCтрx1 + PCтрx2 + PCтрx3 +… + PCтрxn ≤ Yтр 

PСдр = PCдрx1 + PCдрx2 + PCдрx3 + … + PCдрxn ≤ Yдр 

PСбр = PCбрx1 + PCбрx2 + PCбрx3 … + PCбрxn ≤ Yбр 

 

При апробирането на представената система от математически фор-

мули в бизнес информационните системи се извежда консолидиран интег-

риран програмен код за изчисление, включващ представените по-горе ко-

дове по отделни видове разходи. 

Алгоритъмът за бюджетиране продължава с планирането другата ос-

новна група разходи за извършването на производствения процес – косве-

ните разходи. Те обхващат постоянните и променливите разходи на индус-
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триалното предприятие, които се извършват в изпълнение на производстве-

ната дейност, но те не участват директно в самия процес. На тази основа 

реализираната стойност на разходите се разпределя на база количеството 

(обема) на произведената продукция или друга основа, приета от индустри-

алното предприятие.  

Косвените разходи са част от калкулацията на фактическата себестой-

ност на произведената продукция. За целите на настоящата разработка съ-

щите се разпределят на база количеството произведена продукция от конк-

ретния вид, спрямо общия размер на количеството произведена продукция 

от индустриалното предприятие за съответен период. При реализирането на 

посоченото изчисление следва да се установи коефициент на разпределение 

на косвените разходи чрез следната формула: 

 

Cpdis
n =   PQj  ,         (2.1.15) 

    PQtotal 
където: 

Cpdis
n е коефициент на разпределение на планираните количества продукция през n-ти 

период; 

PQj e планираното количество на продукцията от j-ти вид; 

PQtotal е общото планирано количество продукция за производство от индустриалното 

предприятие за съответния период. 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

 

    public static void pc10 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("PQj"); 

        Label label = new Label("  /  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("PQtotal"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cpdis^n"); 
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        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) / 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Коефициент на разпределение на косвените разходи:")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Получената стойност на коефициента се умножава по общата стой-

ност на планираните постоянни и променливи косвени разходи (общопро-

изводствените разходи) за цялостното производство и се получава равни-

щето на припадащата се част на косвените разходи за производството на 

конкретния вид продукт. За целта се прилага следното математическо из-

числение: 

 

PCjкосвени = Cpdis х OPCn  
 (2.1.16) 

PCкосвени
  ≤ Yкосвени,        

където: 

PCjкосвени е стойността на планираните косвени разходи за производство на j-ти вид 

продукт; 

Cpdis
n е коефициент на разпределение на планираните количества продукция през n-ти 

период; 

OPCn е общата стойност на планираните общопроизводствените разходи за цялост-

ния производствен процес на предприятието през n-ти период; 

Yкосвени е оптималният стойностен размер на планираните косвени разходи за изпълне-

ние на производствената програма.  
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В този случай, прилаганото математическо ограничение е по отноше-

ние стойността на планираните косвени разходи (PCкосвени), която не трябва 

да превишава оптимизационната стойност на същия факторен показател 

(Yкосвени). 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void pc11 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("Cpdis"); 

        Label label = new Label("  *  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("OPC^n"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("PCкосвениj"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) * 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Равнище на припадащата се част на косвените разходи за произ-

водството на конкретния вид продукт:")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Алгоритъмът за бюджетиране на разходите за производството обх-

ваща основните групи разходи, извършвани при производството на продук-

ция и калкулирането на фактическата и себестойност. Същият може да бъде 

използван при производството на асортимент от няколко вида продукти, за 
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чието производство се извършват еднакви или сходни видове разходи. В 

този случай за финансовото бюджетиране на производството на всеки вид 

продукт се прилага отделно представения алгоритъм, в който ще участват 

аналогични видове групи разходи и съставящите ги факторни елементи. 

 

2.1.3. Финансово бюджетиране на приходните факторни показатели  

в условията на дигитална среда  

 

 Приходите от продажби на продукция отразяват реализирането на 

производствената програма на индустриалното предприятие на пазара. 

Съща така, освен разходите, те са другата съставна част при формирането 

на финансовия резултат от дадена дейност. Именно поради тези причини 

приходите от продажби също трябва да участват в моделирането на алгори-

тъма за бюджетиране на финансовите показатели на индустриалните сто-

пански субекти.  

 Класификацията на приходите от продажба на продукция може да се 

извърши в зависимост от асортимента на произвежданите от индустриал-

ното предприятие продукти, както и на база договорните отношения с кон-

трагенти – по този начин се проследява информацията за евентуалните вхо-

дящи парични потоци по отделни договори и т.н. Така като настоящият ал-

горитъм за бюджетиране е фокусиран върху възможностите за прогнози-

ране на финансовите показатели, авторът възприема класификацията на 

приходите в зависимост от договорните отношения с контрагенти. Метри-

фицирането на планираната стойност на приходите за продажба на продук-

ция от конкретен вид може да се извърши чрез приложението на формула за 

максимизиране на резултатите, както следва: 

 

PSRj = PSRj1к1 + PSRj2к2 + PSRj3к3 + … + PSRjnkn → max  (2.1.17) 
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където PSRj е стойността на планираните приходи от продажба на продукция от j-ти 

вид на k-ти контрагент. 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void psr1 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("PSR"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc2 = new TextField(); 

        pc2.setPromptText("PSR"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc2); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc2); 

 

        Button addExpenseButton = new Button("добави поле"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label1 = new Label("  +  "); 

                label1.setScaleY(2); 

                label1.setScaleX(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("PCбр"); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

                vBox.setPrefWidth(vBox.getPrefWidth()+textField.getPrefWidth() + label1.getPrefWidth()); 

                textFields.add(textField); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                for (int i = 0; i<textFields.size(); i++){ 

                    sum = sum + Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()); 

                } 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Метрифицирането на планираната стойност на приходите за 

продажба на продукция от конкретен вид:")); 
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        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Формулата може да се представи и чрез детайлизиране въз основа на 

дедуктивния подход, при който очакваните приходи от продажби (PSR) се 

разделя на съставните им факторни елементи. В случая ще се приложат фак-

торни показатели като обем на произведената продукция (Q) и пазарна цена 

(MPr) чрез извеждане на следния математически израз: 

 

PSRj = (Qj1k1 x MPrj1k1) + (Qj2к2 x MPrj2к2) +  

             + (Qj3к3 x MPrj3к3) + … + (Qjnкn x MPrjnкn)  (2.1.18) 

PSRj → max, 

където: 

Qjk е обемът на договорената продукция от j-ти вид по договор с k-ти контрагент; 

MPrj е договорената цена на продукцията от j-ти вид по договор с k-ти контрагент. 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void psr2 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("Q"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        Label label1 = new Label("  *  "); 

        label1.setScaleX(2); 

        label1.setScaleY(2); 

        Label label6 = new Label("  *  "); 

        label6.setScaleX(2); 

        label6.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("( "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label3 = new Label(" )"); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        Label label4 = new Label("( "); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label(" )"); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField pc2 = new TextField(); 

        pc2.setPromptText("MPr"); 
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        TextField pc3 = new TextField(); 

        pc3.setPromptText("Q"); 

        TextField pc4 = new TextField(); 

        pc4.setPromptText("MPr"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc2); 

        textFields.add(pc3); 

        textFields.add(pc4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label1); 

        hBox.getChildren().add(pc2); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(pc3); 

        hBox.getChildren().add(label6); 

        hBox.getChildren().add(pc4); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

 

        Button addExpenseButton = new Button("добави поле"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label = new Label("  +  "); 

                label.setScaleY(2); 

                label.setScaleX(2); 

                Label label1 = new Label("  *  "); 

                label1.setScaleY(2); 

                label1.setScaleX(2); 

                Label label2 = new Label("( "); 

                label2.setScaleX(2); 

                label2.setScaleY(2); 

                Label label3 = new Label(" )"); 

                label3.setScaleX(2); 

                label3.setScaleY(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("Q"); 

                TextField textField1 = new TextField(); 

                textField1.setPromptText("MPr"); 

                hBox.getChildren().add(label); 

                hBox.getChildren().add(label2); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField1); 

                hBox.getChildren().add(label3); 

                vBox.setPrefWidth(vBox.getPrefWidth()+textField.getPrefWidth() + label.getPrefWidth()); 

                textFields.add(textField); 

                textFields.add(textField1); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                List<Double> sums = new ArrayList<>(); 

                for (int i = 0; i<textFields.size()/2; i++){ 
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                    sums.add(1.0); 

                    sums.set(i,sums.get(i) * Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()) * 

Double.parseDouble(textFields.get(i+1).getText())) ; 

                    sum = sum + sums.get(i); 

                } 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 

        vBox.getChildren().add(new Label("Дедуктивен подход, при който очакваните приходи от продажби 

(PSR) се разделя на съставните им факторни елементи:")); 

        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Представените математически формули отразяват стойността на при-

ходите от продажби, която се получава въз основа на произведения обем 

продукция съобразно производствената програма при конкретно догово-

рена със съответния контрагент пазарна цена. По отношение апробирането 

на данните за прилагането на математическите формули, планираният обем 

на продукцията се определя от производствената програма на индустриал-

ното предприятие за конкретния период. Стойността на планираните при-

ходи от продажби се установява въз основа на договореното с конкретния 

контрагент количество по съответния договор, умножено по договорената 

цена.  

Ограниченията, поставени с формулите са за максимизиране прихо-

дите от продажба на продукция, като съответно финансовият мениджмънт 

може да се възползва от динамиката във факторните елементи. В този ред са 

възможни три сценария на договорните отношения:  

 увеличение на количеството продукция по договора, при запазване на 

договорената цена; 

 увеличение на цената по договора, при запазване на договореното ко-

личество;  
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 увеличение и на двата показателя – количество и цена по договора. 

 

Метрифицирането на резултатите от бюджетирането на приходите и 

разходите във връзка с изпълнението на производствената програма се из-

вършва чрез инструментите на финансовия анализ. На тази основа в следва-

щия параграф от настоящата структурна част са използвани съпоставими 

показатели, които участват и при проектирането на алгоритъма за финан-

сово бюджетиране на финансовите показатели. 

 

2.2. Моделиране на алгоритъм за финансов анализ на показателите за  

производството в условията на Индустрия 4.0 

 

Въпреки дигиталната трансформация на производствения процес, ос-

новните разходни и приходни показатели, свързани с производството и ре-

ализацията на продукция се запазват в структурно отношение, като се про-

меня съотношението на отделните елементи спрямо общата им стойност. За 

въвеждането, експлоатацията и мониторинга на разходите, свързани с про-

изводството на продукция следва регулярно да се извършва анализ на фак-

торите, осигуряващи производствения процес. За целта обаче трябва да се 

изгради алгоритъм, чиито инструментариум да отговаря на спецификата на 

самия процес по производство и да може да се приложи в бизнес информа-

ционните системи. С посоченото би се постигнало своевременно анализи-

ране на резултатите при извършването на даден процес.  

Инструментариумът на представения в следващите  редове алгоритъм 

за финансов анализ на показателите за производство е базиран на детерми-

ниран комбиниран подход за анализ на резултативните и факторните пока-

затели на производствените разходите и реализираните приходи, които се 

извършват в изпълнение на производствения процес на индустриалния сто-
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пански субект. Като се има предвид спецификата на финансовите показа-

тели и поради факта, че за целите на анализа следва да се използват еднакви 

или съпоставими измерители на резултативните и факторните величини, ав-

торът прилага стойностните (паричните) измерители по отчетни данни като 

база за метрифициране на производствения процес.  

Алгоритъмът за финансов анализ на показателите за производството е 

моделиран чрез приложението на дедуктивен подход, който включва след-

ните няколко етапа на аналитичните процедури: 

Първо, установяват се равнището и динамиката в издръжката на про-

изводствения процес, като се измерва ефекта от вложените (инвестирани) 

разходи за осъществяване на производствения процес за текущия спрямо 

базисен период. На тази база се изследват причинно-следствените връзки за 

установените динамика и тенденции в изменението на равнището на пре-

ките и припадащите се косвени разходи, свързани с изпълнението на произ-

водствения процес, по структурни елементи на факторните показатели; 

Второ, алгоритъмът изследва динамиката, тенденциите и причинно-

следствените връзки за изменението на равнището на приходите от про-

дажби на продукция, по структурни елементи на факторните показатели. 

При моделирането на настоящия алгоритъм за финансов анализ се 

прилага представения в предходната структурна част инструмент (метод) на 

верижното заместване при анализа на данни, при който стойността на всеки 

един факторен показател, измерена през текущия период замества тази, от-

четена през базисния период, хронологично следвайки релацията „при-

чинно-следствени връзки“.  

 

2.2.1. Финансов анализ на разходните показатели за издръжката на  

производствения процес в дигитална среда 
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Първият етап от анализа на разходите за производството в условията 

на Индустрия 4.0 включва измерване на равнището и динамиката на струк-

турата на разходите за производството на продукция, които пряко и/или кос-

вено засягат производствения процес. Основният момент на този етап пред-

ставлява установяването на равнището на структурните елементи като част 

от общата стойност на извършените разходи за производство, тъй като те 

представляват активната част от производствения процес и върху тях индус-

триалното предприятие може да окаже пряко влияние чрез оптимизация, до-

пълнително инвестиране, преструктуриране и т.н. Общата стойност на раз-

ходите се установява чрез приложение на следната математическа формула: 

                        n 

Сj = Cj1х1 + Cj2х2 + Cj3х3 + … + Cjnхn = ∑Cjх,    (2.2.1) 

                 j,х =1 

където Cjx представляват разходите от x-ти вид за производство на продукция от j-

ти вид. 

 

В зависимост от предложената по-горе класификацията на разходите, 

свързани с производството – на преки и косвени, посочената математическа 

формула от настоящия параграф придобива следното изражение: 

 

Сj = Cjпреки
n + Cjкосвени

n,        (2.2.2) 

където:  

Cjпреки
n – обща стойност на преките производствени разходи за производство на про-

дукция от j-ти вид, извършени през n-ти период; 

Cjкосвени
n
 – обща стойност на припадащите се косвени разходи във връзка с производст-

вото на продукция от j-ти вид, извършени през n-ти период. 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

    public static void sec2 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C^nпреки"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 
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        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C^nкосвени"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("PFR"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.2):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Равнището на разходите за производство на продукция се установява 

като се съпостави общата стойност на тези разходи за текущия спрямо ба-

зисния период. Полученият резултат представя изменението на разходите за 

производство, като същият може да се измери както в абсолютна, така и в 

относителна стойност чрез следните математически формули: 

Установяването на равнището на разходите в абсолютна стойност се 

реализира с математическото изчисление: 

 

∆Сj = (Cjпреки
1 + Cjкосвени

1) – (Cjпреки
0

 + Cjкосвени
0),      (2.2.3) 

където:  

∆Сj е изменението в общата стойност на разходите за производство на продукция от 

j-ти вид; 

Cjпреки
1 – обща стойност на преките разходи за производство на продукция от j-ти вид, 

извършени през текущия период; 
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Cjпреки
0 – обща стойност на преките разходи за производство на продукция от j-ти вид, 

извършени през базисния период; 

Cjкосвени
1 – обща стойност на непреките разходи за производство на продукция от j-ти 

вид, извършени през текущия период; 

Cjкосвени
0 – обща стойност на непреките разходи за производство на продукция от j-ти 

вид, извършени през базисния период. 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

    public static void sec3 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("C^1 преки"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField mpr = new TextField(); 

        mpr.setPromptText("C^1 косвени"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  -  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("C^0 преки"); 

        Label label6 = new Label("  +  "); 

        label6.setScaleX(2); 

        label6.setScaleY(2); 

        TextField ac = new TextField(); 

        ac.setPromptText("C^0 косвени"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Delta C"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(mpr); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(ac); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 
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            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())) - 

(Double.parseDouble(textFields.get(2).getText())+Double.parseDouble(textFields.get(3).getText())); 

                textFields.get(4).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(mpr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label6); 

        hBox.getChildren().add(ac); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.3):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За установяване равнището на разходите в относителна стойност се 

прилага следното математическо изчисление: 

%∆Сj = (Cjпреки
1 + Cjкосвени

1) х 100,      (2.2.4) 

   (Cjпреки
0

 + Cjкосвени
0) 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec4 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("C^1 преки"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField mpr = new TextField(); 

        mpr.setPromptText("C^1 косвени"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 
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        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("C^0 преки"); 

        Label label6 = new Label("  +  "); 

        label6.setScaleX(2); 

        label6.setScaleY(2); 

        TextField ac = new TextField(); 

        ac.setPromptText("C^0 косвени"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label9 = new Label("  *  "); 

        label9.setScaleX(2); 

        label9.setScaleY(2); 

        TextField ac1 = new TextField(); 

        ac1.setText("100"); 

        ac1.setEditable(false); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Delta C%"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(mpr); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(ac); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(2).getText())+Double.parseDouble(textFields.get(3).getText())) * 100; 

                textFields.get(4).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(mpr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label6); 

        hBox.getChildren().add(ac); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label9); 

        hBox.getChildren().add(ac1); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.4):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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Друг основен момент от анализа на разходите за производството е ус-

тановяването на динамиката в изменението на равнището им, която може да 

се измери чрез темп за изменение на разходите. Динамиката също може да 

се установи както в абсолютна, така и в относителна стойност. В този случай 

се съпоставят стойността на изменението спрямо общата стойност на разхо-

дите за базисния период чрез следната формула: 

 

∆Сtj =  ∆Сj,          (2.2.5) 

   Cj
0 

където ∆Сtj е темпът на изменение на разходите за производство на продукция от j-

ти вид. 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void sec5 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("delta C"); 

        Label label = new Label("  /  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C^0"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Ct"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) / 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 
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        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.5):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Алгоритъмът за анализ на разходите за производство се задълбочава 

чрез детайлизация на отделните групи разходи по класификацията, предло-

жена в глава първа от настоящия монографичен труд – първоначално на 

преки и косвени, като преките разходи се класифицират според счетовод-

ната им принадлежност. С адаптиране на отделните видове групи преки раз-

ходи към математическата формула за изчисление на същите, общата им 

стойност може да се изчисли по следния начин:  

 

Сjпреки = Cjен + Cjмат + Cjвп + Cjе + Cjтр + Cjдр + Сjбр,    (2.2.6) 

където: 

Cjен – разходи за енергоемкост, извършени при производство на продукция от j-ти вид; 

Cjмат – разходи за материалоемкост, извършени при производство на продукция от j-ти 

вид; 

Cjп – разходи за външна поддръжка на производствената система, извършени при про-

изводство на продукция от j-ти вид; 

Cjе – разходи за експлоатация (амортизация) на производственото оборудване, извър-

шени при производство на продукция от j-ти вид; 

Cjтр – разходи за трудоемкост на персонала, зает в производствения процес, извършени 

при производство на продукция от j-ти вид; 

Cjдр – други разходи, свързани с изпълнението на производствения процес, извършени при 

производство на продукция от j-ти вид; 

Cjбр – разходи за технологичен брак, реализирани при производство на продукция от j-

ти вид. 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec6 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pcen = new TextField(); 

        pcen.setPromptText("Cен"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

 

        TextField pcmat = new TextField(); 

        pcmat.setPromptText("Cмат"); 
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        Label label1 = new Label("  +  "); 

        label1.setScaleX(2); 

        label1.setScaleY(2); 

 

        TextField pcvp = new TextField(); 

        pcvp.setPromptText("Cп"); 

        Label label2 = new Label("  +  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

 

        TextField pcе = new TextField(); 

        pcе.setPromptText("Cе"); 

        Label label3 = new Label("  +  "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

 

        TextField pctr = new TextField(); 

        pctr.setPromptText("Cтр"); 

        Label label4 = new Label("  +  "); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

 

        TextField pcdr = new TextField(); 

        pcdr.setPromptText("Cдр"); 

        Label label5 = new Label("  +  "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

 

        TextField pcbr = new TextField(); 

        pcbr.setPromptText("Cбр"); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

 

        TextField pcpreki = new TextField(); 

        pcpreki.setPromptText("Cпреки"); 

        pcpreki.setEditable(false); 

 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pcen); 

        textFields.add(pcmat); 

        textFields.add(pcvp); 

        textFields.add(pcе); 

        textFields.add(pctr); 

        textFields.add(pcdr); 

        textFields.add(pcbr); 

        textFields.add(pcpreki); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(2).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(3).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(4).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(5).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(6).getText()); 

                textFields.get(7).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pcen); 

        hBox.getChildren().add(label); 
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        hBox.getChildren().add(pcmat); 

        hBox.getChildren().add(label1); 

        hBox.getChildren().add(pcvp); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pcе); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(pctr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(pcdr); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(pcbr); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pcpreki); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.6):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За метрифицирането на динамиката в изменението на преките разходи 

се съпоставя отчетените стойности за текущия спрямо тези за базисния пе-

риод. След това се извършва анализ на отделните факторни елементи (ви-

дове разходи) с цел установяване влиянието им върху измерената динамика. 

Изменението на преките разходи за производство се установява чрез прило-

жението на следната формула: 

 

∆Cjпреки = Cjпреки
1 – Cjпреки

0       (2.2.7) 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec7 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C преки^1"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C преки^0"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C преки"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 
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        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.7):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Детайлизиране влиянието на всеки отделен вид от разходите върху 

динамиката се извършва чрез приложението на условни показатели в след-

ната последователност: 

Първо, измерва се изменението на разходите за енергоемкост като 

структурен елемент от общата стойност на преките производствени разходи. 

По този начин се представя какво влияние оказва изменението в стойността 

на реализираните разходи за горива и енергия за текущия спрямо базисния 

период, върху равнището на преките производствени разходи. В конкретния 

случай влиянието на разходите за енергоемкост се метрифицира чрез изчис-

лението на първи условен показател. За целта се прилага следната матема-

тическа формула: 

 

∆Сjпреки
I = Cjен

1 + Cjмат
0 + Cjвп

0 + Cjе
0 + Cjтр

0 + Cjдр
0 + Сjбр

0  (2.2.8) 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void sec8 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pcen = new TextField(); 

        pcen.setPromptText("Cен^1"); 

        Label label = new Label("  +  "); 
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        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

 

        TextField pcmat = new TextField(); 

        pcmat.setPromptText("Cмат^0"); 

        Label label1 = new Label("  +  "); 

        label1.setScaleX(2); 

        label1.setScaleY(2); 

 

        TextField pcvp = new TextField(); 

        pcvp.setPromptText("Cп^0"); 

        Label label2 = new Label("  +  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

 

        TextField pcе = new TextField(); 

        pcе.setPromptText("Cе^0"); 

        Label label3 = new Label("  +  "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

 

        TextField pctr = new TextField(); 

        pctr.setPromptText("Cтр^0"); 

        Label label4 = new Label("  +  "); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

 

        TextField pcdr = new TextField(); 

        pcdr.setPromptText("Cдр^0"); 

        Label label5 = new Label("  +  "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

 

        TextField pcbr = new TextField(); 

        pcbr.setPromptText("Cбр^0"); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

 

        TextField pcpreki = new TextField(); 

        pcpreki.setPromptText("delta C преки^I"); 

        pcpreki.setEditable(false); 

 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pcen); 

        textFields.add(pcmat); 

        textFields.add(pcvp); 

        textFields.add(pcе); 

        textFields.add(pctr); 

        textFields.add(pcdr); 

        textFields.add(pcbr); 

        textFields.add(pcpreki); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(2).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(3).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(4).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(5).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(6).getText()); 
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                textFields.get(7).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pcen); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pcmat); 

        hBox.getChildren().add(label1); 

        hBox.getChildren().add(pcvp); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pcе); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(pctr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(pcdr); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(pcbr); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pcpreki); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.8):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Второ, метрифицира се влиянието на разходите за материалоемкост 

като част от структурата на преките производствени разходи. Чрез посоче-

ното се представя влиянието на стойността на реализираните разходи за ре-

сурси и материали за производството за текущия спрямо базисния период, 

върху равнището на преките производствени разходи. Влиянието на тези 

разходи се измерва чрез изчислението на втори условен показател със след-

ната математическа формула: 

 

∆Сjпреки
II = Cjен

1 + Cjмат
1 + Cjвп

0 + Cjе
0 + Cjтр

0 + Cjдр
0
 + Сjбр

0  (2.2.9) 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

    public static void sec9 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pcen = new TextField(); 

        pcen.setPromptText("Cен^1"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

 

        TextField pcmat = new TextField(); 

        pcmat.setPromptText("Cмат^1"); 

        Label label1 = new Label("  +  "); 
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        label1.setScaleX(2); 

        label1.setScaleY(2); 

 

        TextField pcvp = new TextField(); 

        pcvp.setPromptText("Cп^0"); 

        Label label2 = new Label("  +  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

 

        TextField pcе = new TextField(); 

        pcе.setPromptText("Cе^0"); 

        Label label3 = new Label("  +  "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

 

        TextField pctr = new TextField(); 

        pctr.setPromptText("Cтр^0"); 

        Label label4 = new Label("  +  "); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

 

        TextField pcdr = new TextField(); 

        pcdr.setPromptText("Cдр^0"); 

        Label label5 = new Label("  +  "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

 

        TextField pcbr = new TextField(); 

        pcbr.setPromptText("Cбр^0"); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

 

        TextField pcpreki = new TextField(); 

        pcpreki.setPromptText("delta C преки^II"); 

        pcpreki.setEditable(false); 

 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pcen); 

        textFields.add(pcmat); 

        textFields.add(pcvp); 

        textFields.add(pcе); 

        textFields.add(pctr); 

        textFields.add(pcdr); 

        textFields.add(pcbr); 

        textFields.add(pcpreki); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(2).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(3).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(4).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(5).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(6).getText()); 

                textFields.get(7).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pcen); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pcmat); 
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        hBox.getChildren().add(label1); 

        hBox.getChildren().add(pcvp); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pcе); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(pctr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(pcdr); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(pcbr); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pcpreki); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.9):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Трето, измерва се влиянието на разходите за поддръжка на производ-

ствената система като структурен елемент от преките производствени раз-

ходи. По този начин се представя какво влияние оказва изменението в стой-

ността на реализираните разходи за външни услуги, свързани с обслужване 

изпълнението на производствения процес, за текущия спрямо базисния пе-

риод, върху равнището на преките производствени разходи. Влиянието на 

разходите за поддръжка на производствената система се метрифицира чрез 

изчислението на трети условен показател чрез следната математическа фор-

мула: 

 

∆Сjпреки
III = Cjен

1 + Cjмат
1 + Cjвп

1  + Cjе
0 + Cjтр

0 + Cjдр
0
 + Сjбр

0  (2.2.10) 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

    public static void sec10 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pcen = new TextField(); 

        pcen.setPromptText("Cен^1"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

 

        TextField pcmat = new TextField(); 

        pcmat.setPromptText("Cмат^1"); 

        Label label1 = new Label("  +  "); 

        label1.setScaleX(2); 

        label1.setScaleY(2); 
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        TextField pcvp = new TextField(); 

        pcvp.setPromptText("Cп^1"); 

        Label label2 = new Label("  +  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

 

        TextField pcе = new TextField(); 

        pcе.setPromptText("Cе^0"); 

        Label label3 = new Label("  +  "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

 

        TextField pctr = new TextField(); 

        pctr.setPromptText("Cтр^0"); 

        Label label4 = new Label("  +  "); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

 

        TextField pcdr = new TextField(); 

        pcdr.setPromptText("Cдр^0"); 

        Label label5 = new Label("  +  "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

 

        TextField pcbr = new TextField(); 

        pcbr.setPromptText("Cбр^0"); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

 

        TextField pcpreki = new TextField(); 

        pcpreki.setPromptText("delta C преки^III"); 

        pcpreki.setEditable(false); 

 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pcen); 

        textFields.add(pcmat); 

        textFields.add(pcvp); 

        textFields.add(pcе); 

        textFields.add(pctr); 

        textFields.add(pcdr); 

        textFields.add(pcbr); 

        textFields.add(pcpreki); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(2).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(3).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(4).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(5).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(6).getText()); 

                textFields.get(7).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pcen); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pcmat); 

        hBox.getChildren().add(label1); 

        hBox.getChildren().add(pcvp); 
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        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pcе); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(pctr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(pcdr); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(pcbr); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pcpreki); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.10):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Четвърто, метрифицира се влиянието на разходите за експлоатация на 

производственото оборудване като част от структурата на преките произ-

водствени разходи. Посоченото представя влиянието в стойността на реали-

зираните разходи за експлоатация (амортизация) на дълготрайните матери-

ални и нематериални активи, заети в производствения процес за текущия 

спрямо базисния период, върху равнището на преките производствени раз-

ходи. Влиянието на посочения вид разходи се измерва чрез изчислението на 

четвърти условен показател с приложението на следната формула: 

 

∆Сjпреки
IV = Cjен

1 + Cjмат
1 + Cjвп

1 + Cje
1 + Cjтр

0 + Cjдр
0
 + Сjбр

0  (2.2.11) 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void sec11 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pcen = new TextField(); 

        pcen.setPromptText("Cен^1"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

 

        TextField pcmat = new TextField(); 

        pcmat.setPromptText("Cмат^1"); 

        Label label1 = new Label("  +  "); 

        label1.setScaleX(2); 

        label1.setScaleY(2); 

 

        TextField pcvp = new TextField(); 

        pcvp.setPromptText("Cп^1"); 

        Label label2 = new Label("  +  "); 
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        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

 

        TextField pcе = new TextField(); 

        pcе.setPromptText("Cе^1"); 

        Label label3 = new Label("  +  "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

 

        TextField pctr = new TextField(); 

        pctr.setPromptText("Cтр^0"); 

        Label label4 = new Label("  +  "); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

 

        TextField pcdr = new TextField(); 

        pcdr.setPromptText("Cдр^0"); 

        Label label5 = new Label("  +  "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

 

        TextField pcbr = new TextField(); 

        pcbr.setPromptText("Cбр^0"); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

 

        TextField pcpreki = new TextField(); 

        pcpreki.setPromptText("delta C преки^IV"); 

        pcpreki.setEditable(false); 

 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pcen); 

        textFields.add(pcmat); 

        textFields.add(pcvp); 

        textFields.add(pcе); 

        textFields.add(pctr); 

        textFields.add(pcdr); 

        textFields.add(pcbr); 

        textFields.add(pcpreki); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(2).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(3).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(4).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(5).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(6).getText()); 

                textFields.get(7).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pcen); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pcmat); 

        hBox.getChildren().add(label1); 

        hBox.getChildren().add(pcvp); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pcе); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(pctr); 
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        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(pcdr); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(pcbr); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pcpreki); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.11):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Пето, измерва се влиянието на разходите за трудоемкост като част от 

структурата на преките производствени разходи. По този начин се представя 

какво влияние оказват реализираните разходи за възнаграждения на персо-

нала, зает в управлението и мониторинга на производствения процес, в т. ч. 

и за осигурителни плащания за сметка на работодателя за текущия спрямо 

базисния период, върху равнището на преките производствени разходи. По-

соченото влияние на разходите за трудоемкост се метрифицира чрез изчис-

лението на пети условен показател, като за целта се прилага следното мате-

матически изражение: 

 

∆Сjпреки
V = Cjен

1 + Cjмат
1 + Cjвп

1 + Cje
1 + Cjтр

1  + Cjдр
0
 + Сjбр

0  (2.2.12) 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec12 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pcen = new TextField(); 

        pcen.setPromptText("Cен^1"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

 

        TextField pcmat = new TextField(); 

        pcmat.setPromptText("Cмат^1"); 

        Label label1 = new Label("  +  "); 

        label1.setScaleX(2); 

        label1.setScaleY(2); 

 

        TextField pcvp = new TextField(); 

        pcvp.setPromptText("Cп^1"); 

        Label label2 = new Label("  +  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

116 

 

 

        TextField pcе = new TextField(); 

        pcе.setPromptText("Cе^1"); 

        Label label3 = new Label("  +  "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

 

        TextField pctr = new TextField(); 

        pctr.setPromptText("Cтр^1"); 

        Label label4 = new Label("  +  "); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

 

        TextField pcdr = new TextField(); 

        pcdr.setPromptText("Cдр^0"); 

        Label label5 = new Label("  +  "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

 

        TextField pcbr = new TextField(); 

        pcbr.setPromptText("Cбр^0"); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

 

        TextField pcpreki = new TextField(); 

        pcpreki.setPromptText("delta C преки^V"); 

        pcpreki.setEditable(false); 

 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pcen); 

        textFields.add(pcmat); 

        textFields.add(pcvp); 

        textFields.add(pcе); 

        textFields.add(pctr); 

        textFields.add(pcdr); 

        textFields.add(pcbr); 

        textFields.add(pcpreki); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(2).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(3).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(4).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(5).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(6).getText()); 

                textFields.get(7).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pcen); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pcmat); 

        hBox.getChildren().add(label1); 

        hBox.getChildren().add(pcvp); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pcе); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(pctr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(pcdr); 
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        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(pcbr); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pcpreki); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.12):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

И не на последно място, метрифицира се влиянието на другите раз-

ходи, свързани с изпълнението на производствения процес, като част от 

структурата на преките производствени разходи. По този начин се представя 

какво влияние оказват посочените разходи за текущия спрямо базисния пе-

риод, върху равнището на преките производствени разходи. Посоченото 

влияние на разходите се измерва чрез изчислението на шести условен пока-

зател чрез следната математическа формула: 

 

∆Сjпреки
VI = Cjен

1 + Cjмат
1 + Cjвп

1 + Cje
1 + Cjтр

1 + Cjдр
1 + Сjбр

0  (2.2.13) 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec13 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pcen = new TextField(); 

        pcen.setPromptText("Cен^1"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

 

        TextField pcmat = new TextField(); 

        pcmat.setPromptText("Cмат^1"); 

        Label label1 = new Label("  +  "); 

        label1.setScaleX(2); 

        label1.setScaleY(2); 

 

        TextField pcvp = new TextField(); 

        pcvp.setPromptText("Cп^1"); 

        Label label2 = new Label("  +  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

 

        TextField pcе = new TextField(); 

        pcе.setPromptText("Cе^1"); 

        Label label3 = new Label("  +  "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 
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        TextField pctr = new TextField(); 

        pctr.setPromptText("Cтр^1"); 

        Label label4 = new Label("  +  "); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

 

        TextField pcdr = new TextField(); 

        pcdr.setPromptText("Cдр^1"); 

        Label label5 = new Label("  +  "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

 

        TextField pcbr = new TextField(); 

        pcbr.setPromptText("Cбр^0"); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

 

        TextField pcpreki = new TextField(); 

        pcpreki.setPromptText("delta C преки^VI"); 

        pcpreki.setEditable(false); 

 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pcen); 

        textFields.add(pcmat); 

        textFields.add(pcvp); 

        textFields.add(pcе); 

        textFields.add(pctr); 

        textFields.add(pcdr); 

        textFields.add(pcbr); 

        textFields.add(pcpreki); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(2).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(3).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(4).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(5).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(6).getText()); 

                textFields.get(7).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pcen); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pcmat); 

        hBox.getChildren().add(label1); 

        hBox.getChildren().add(pcvp); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pcе); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(pctr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(pcdr); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(pcbr); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pcpreki); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.13):")); 
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        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Следващ момент от настоящия етап на алгоритъма за анализ е измер-

ването на влиянието на елементите на преките производствени разходи 

върху динамиката на тези разходи. Целта е да се установи изменението в 

стойността на реализираните разходи по отделни факторни елементи, за те-

кущия спрямо базисния период, върху общата динамика на преките произ-

водствени разходи. Посоченото се метрифицира чрез последователно хро-

нологично съпоставяне на условните показатели по отделни елементи на 

разходите чрез приложението на следния математически апарат: 

1. Измерване влиянието на динамиката на разходите за енергоемкост 

върху динамиката на преките производствени разходи: 

 

∆Сjпреки
  (Cjен) = Сjпреки

I - Cjпреки
0      (2.2.14) 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void sec14 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C преки^I"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C преки^0"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C преки (C ен)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 
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                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.14):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

2. Метрифициране влиянието на динамиката на разходите за матери-

алоемкост върху динамиката на преките производствени разходи: 

 

∆Сjпреки
  (Cjмат) = Сjпреки

II - Cjпреки
I      (2.2.15) 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec15 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C преки^II"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C преки^I"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C преки (C мат)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 
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        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.15):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

3. Измерване влиянието на динамиката на разходите за външна под-

дръжка на производствената система върху динамиката на преките произ-

водствени разходи: 

 

∆Сjпреки
 (Cjвп) = Сjпреки

III - Cjпреки
II      (2.2.16) 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec16 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C преки^III"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C преки^II"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C преки (C п)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 
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        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.16):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

4. Метрифициране влиянието на динамиката на разходите за експлоата-

ция (амортизация) на производственото оборудване върху динамиката на 

преките производствени разходи: 

 

∆Сjпреки
  (Cje) = Сjпреки

IV - Cjпреки
III      (2.2.17) 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void sec17 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C преки^IV"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C преки^III"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C преки (C е)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.17):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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5. Измерване влиянието на динамиката на разходите за трудоемкост 

върху динамиката на преките производствени разходи: 

 

∆Сjпреки
  (Cjтр) = Сjпреки

V - Cjпреки
IV      (2.2.18) 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec18 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C преки^V"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C преки^IV"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C преки (C тр)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.18):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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6. Метрифициране влиянието на динамиката на другите разходите за 

производство на продукция върху динамиката на преките производствени 

разходи: 

 

∆Сjпреки
  (Cjдр) = Сjпреки

VI - Cjпреки
V      (2.2.19) 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

  public static void sec19 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C преки^VI"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C преки^V"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C преки (C др)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.19):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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7. Измерване влиянието на динамиката на разходите за технологичен 

брак върху динамиката на преките производствени разходи: 

 

∆Сjпреки
  (Cjбр) = Сjпреки

1 - Cjпреки
VI      (2.2.20) 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void sec20 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C преки^1"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C преки^VI"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C преки (C бр)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.20):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

След метрифициране на разликите между условните показатели, се из-

вършва аналитичен синтез на установените по-горе резултати (съставя се 
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баланс на отклоненията), чиято стойност следва да е равна на разликите, из-

числена в математическа формула за установяване на резултата в изменени-

ето на общата стойност на преките производствени разходи за текущия, 

спрямо базисния период. Аналитичният синтез на равнището и динамиката 

на преките производствени разходи се установява чрез приложение на ма-

тематическата формула:  

 

∆Сjпреки = ∆Сjпреки (Cjен) + ∆Сjпреки (Cjмат) + ∆Сjпреки (Cjп) + ∆Сjпреки (Cjе)  

      + ∆Сjпреки (Cjтр)
  + ∆Сjпреки (Cjдр) + ∆Сjпреки (Cjбр)      

(2.2.21) 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec21 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pcen = new TextField(); 

        pcen.setPromptText("delta C преки (C ен)"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

 

        TextField pcmat = new TextField(); 

        pcmat.setPromptText("delta C преки (C мат)"); 

        Label label1 = new Label("  +  "); 

        label1.setScaleX(2); 

        label1.setScaleY(2); 

 

        TextField pcvp = new TextField(); 

        pcvp.setPromptText("delta C преки (C п)"); 

        Label label2 = new Label("  +  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

 

        TextField pcе = new TextField(); 

        pcе.setPromptText("delta C преки (C е)"); 

        Label label3 = new Label("  +  "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

 

        TextField pctr = new TextField(); 

        pctr.setPromptText("delta C преки (C тр)"); 

        Label label4 = new Label("  +  "); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

 

        TextField pcdr = new TextField(); 

        pcdr.setPromptText("delta C преки (C др)"); 

        Label label5 = new Label("  +  "); 
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        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

 

        TextField pcbr = new TextField(); 

        pcbr.setPromptText("delta C преки (C бр)"); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

 

        TextField pcpreki = new TextField(); 

        pcpreki.setPromptText("delta C преки"); 

        pcpreki.setEditable(false); 

 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pcen); 

        textFields.add(pcmat); 

        textFields.add(pcvp); 

        textFields.add(pcе); 

        textFields.add(pctr); 

        textFields.add(pcdr); 

        textFields.add(pcbr); 

        textFields.add(pcpreki); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(2).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(3).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(4).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(5).getText()) + Double.parseDouble(textFields.get(6).getText()); 

                textFields.get(7).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pcen); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pcmat); 

        hBox.getChildren().add(label1); 

        hBox.getChildren().add(pcvp); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pcе); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(pctr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(pcdr); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(pcbr); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pcpreki); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.21):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Алгоритъмът за финансов анализ продължава със следваща анали-

тична процедура, включваща установяването на равнището и динамиката на 
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косвените разходи за извършването на производствения процес. Реализира-

ната стойност на тези разходи се разпределя на база количеството (обема) 

на произведената продукция или друга основа, приета от индустриалното 

предприятие. За целите на настоящата разработка същите се разпределят на 

база количеството произведена продукция от конкретния вид спрямо общия 

размер на количеството произведена продукция от индустриалното предп-

риятие за съответния период. При реализирането на посоченото изчисление 

следва да се установи коефициент на разпределение на косвените разходи 

чрез следната формула: 

 

Cdis
n =   PQj  ,         (2.2.22) 

    PQtotal 
където: 

Cdis
n е коефициент на разпределение на количеството произведена продукция през n-ти 

период; 

Qj e количеството произведена продукция от j-ти вид; 

Qtotal е общото количество произведена продукция от индустриалното предприятие за 

съответния период. 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec22 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("PQj"); 

        Label label = new Label("  /  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("PQtotal"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cdis^n"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 
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            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) / 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.22):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Получената стойност на коефициента се умножава по общата стой-

ност на постоянните и променливите косвени разходи (общопроизводстве-

ните разходи) за цялостното производство и се получава равнището на при-

падащата се част на косвените разходи за производството на конкретния вид 

продукт. За целта се прилага следното математическо изчисление: 

 

Cjкосвени = Cdis
n х OCn         (2.2.23) 

където: 

Cjкосвени е стойността на припадащите се косвени разходи за производство на j-ти вид 

продукция; 

Cdis
n е коефициент на разпределение на количеството произведена продукция през n-ти 

период; 

OCn е общата стойност на реализираните общопроизводствени разходи за цялостния 

производствен процес на предприятието през n-ти период. 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void sec23 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("Cdis^n"); 

        Label label = new Label("  *  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("OC^n"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 
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        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cкосвениj"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) * 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.23):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

На следващо място е необходимо да се изследва динамиката на косве-

ните разходи, свързани с производството на продукция, като се съпоставят 

данните за текущия спрямо базисния период чрез математическото изчисле-

ние: 

 

∆Cjкосвени = Cjкосвени
1 - Cjкосвени

0,       (2.2.24) 

където: 

∆Cjкосвени – изменение в стойността на косвените разходи, свързани с производството 

на продукция от j-ти вид; 

Cjкосвени
1 – стойност на косвените разходи, свързани с производството на продукция от 

j-ти вид за текущия период; 

Cjкосвени
0 – стойност косвените разходи, свързани с производството на продукция от j-

ти вид за базисния период. 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec24 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C косвени^1"); 
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        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C косвени^0"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C косвени"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.24):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За анализ на причините за установеното изменение при разпределени-

ето на факторите, определящи косвените разходи за производството могат 

да се извършат аналитични процедури чрез приложението на условен пока-

зател, който измерва изменението в равнището на коефициента на разпре-

делениe спрямо структурата на косвените разходи, свързани с производст-

вения процес. За целта се прилага следното математическо изчисление: 

 

∆Cjкосвени
I = Cdis

1 х OC0        (2.2.25) 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec25 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 
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        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("Cdis^1"); 

        Label label = new Label("  *  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("OC^0"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C косвени^1"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) * 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.25):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За да се метрифицира динамиката на промяната в равнището на кое-

фициента на разпределение в стойността на косвените разходи следва да се 

приложи формулата: 

 

∆Cjкосвени (Cdis) = Cjкосвени
I – Cjкосвени

0      (2.2.26) 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void sec26 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C косвени^1"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 
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        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C косвени^0"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C косвени (C dis)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.26):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

  

Следващ момент на настоящия етап от алгоритъма за финансов анализ 

представлява измерване на влиянието на промяната в равнището на другия 

фактор – стойността на реализираните общопроизводствени разходи за ця-

лостния производствен процес на предприятието (OC), което се извършва 

чрез изчислението: 

 

∆Cjкосвени (OC) = Cjкосвени
1 - Cjкосвени

I      (2.2.27) 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec27 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C косвени^1"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 
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        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C косвени^1"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C косвени (OC)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.27):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

След измерване на разликите чрез приложението на условен показа-

тел, се извършва аналитичен синтез на равнището и динамиката на косве-

ните разходи (съставя се баланс на отклоненията), чиято стойност следва да 

е равна на разликите, изчислени в математическа формула за изчисляване 

на динамиката на тези разходи, при която се съпоставят косвените разходи, 

реализирани през текущия, спрямо базисния период. Аналитичният синтез 

на равнището и динамиката на преките производствени разходи се устано-

вява чрез приложение на математическата формула:  

 

∆Сjкосвени = ∆Cjкосвени (Cdis) + ∆Cjкосвени (OC)     (2.2.28) 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 
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   public static void sec28 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("C косвени (C dis)"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("C косвени (OC)"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta C косвени "); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.28):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

С представения алгоритъм за анализ на разходите за производството 

на продукция в индустриалните предприятия се постига достатъчно ниво на 

детайлизация на влиянието на равнището и динамиката на отделните фак-

торни показатели и съставящите ги елементи върху цялостния производст-

вен процес. Също така той може да бъде използван при финансовото бю-

джетиране по отношение изготвянето на производствената програма на ин-

дустриалния субект през съответния период. В този ред, чрез приложението 

на настоящия алгоритъм може да се установи степента на реализация на 

производствената програма като се съпоставят отчетните спрямо плановите 
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показатели. Не на последно място, алгоритъмът може да се апробира и при 

калкулирането на фактическата себестойност на продукцията. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Финансов анализ на приходите от продажби на продукция  

в дигитална среда 

 

Началният етап на процедурата по анализ на приходите от продажба 

на продукция в условията на Индустрия 4.0 включва измерване на равни-

щето и динамиката на структурата на приходните потоци, които са израже-

ние на реализацията на производствения процес. Основният момент на този 

етап представлява установяването на равнището на факторните елементи 

като част от общата стойност на генерираните приходи. Така като те предс-

тавляват пасивна част от производствения процес, върху тях индустриал-

ното предприятие не може да оказва пряко влияние, защото продажбите на 

продукция се влияят от поведението на пазара и пазарните субекти и съот-

ветно стопанските единици може да използва пазарната цена като инстру-

мент на въздействие.  

В настоящата структурна част авторът приема класификацията на 

приходите от продажба на продукция в зависимост от асортимента на про-

извежданите от индустриалното предприятие продукти, както и на база до-

говорните отношения с контрагенти. Метрифицирането на стойността на 

приходите от продажба на продукция от конкретен вид може да се установи 

чрез приложение на следната математическа формула: 

                                     n 

SR = SRj1k1 + SRj2k2 + SRj3k3 + … + SRjnkn = ∑SRjk,   (2.2.29) 
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                          j,k=1 

където SRjk представляват приходите от продажба на продукция от j-ти вид по k-ти 

договор с контрагент. 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

  public static void sec29 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField pc1 = new TextField(); 

        pc1.setPromptText("SR"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc2 = new TextField(); 

        pc2.setPromptText("SR"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList<>(); 

        textFields.add(pc1); 

        textFields.add(pc2); 

        hBox.getChildren().add(pc1); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc2); 

 

        Button addExpenseButton = new Button("добави поле"); 

        addExpenseButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                Label label1 = new Label("  +  "); 

                label1.setScaleY(2); 

                label1.setScaleX(2); 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setPromptText("SR"); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

                vBox.setPrefWidth(vBox.getPrefWidth()+textField.getPrefWidth() + label1.getPrefWidth()); 

                textFields.add(textField); 

            } 

        }); 

 

        Button calculate = new Button("Calculate"); 

        calculate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double sum = 0; 

                for (int i = 0; i<textFields.size(); i++){ 

                    sum = sum + Double.parseDouble(textFields.get(i).getText()); 

                } 

                TextField textField = new TextField(); 

                textField.setText(String.format("%.2f", sum)); 

                Label label1 = new Label("  =  "); 

                label1.setScaleX(2); 

                label1.setScaleY(2); 

                hBox.getChildren().add(label1); 

                hBox.getChildren().add(textField); 

            } 

        }); 
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        vBox.getChildren().add(new Label("(2.29)")); 

        vBox.getChildren().add(addExpenseButton); 

        vBox.getChildren().add(calculate); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Равнището на приходите от продажби на конкретен вид продукция се 

установява като се съпостави общата стойност на същите за текущия, 

спрямо базисния период. Полученият резултат представя изменението на 

приходите, като същият може да се измери както в абсолютна, така и в от-

носителна стойност чрез следните математически формули: 

 За установяване равнището на приходите от продажби в абсолютна 

стойност: 

 

∆SRj = SRj
1 – SRj

0,          (2.2.30) 

където:  

∆SRj е изменението в общата стойност на приходите от продажба на продукция от j-

ти вид; 

SRj
1 – обща стойност на приходите от продажба на продукция от j-ти вид, извършени 

през текущия период; 

SRj
0 – обща стойност на приходите от продажба на продукция от j-ти вид, извършени 

през базисния период. 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec30 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("SR^1j"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("SR^0j"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta SR"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 
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        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.30):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

 За установяване равнището на приходите от продажби в относителна 

стойност: 

 

%∆SRj =  SR1
j
   х 100,        (2.2.31) 

      SR0
j 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec31 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("SR^1j"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("SR^0j"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label9 = new Label("  *  "); 

        label9.setScaleX(2); 

        label9.setScaleY(2); 
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        TextField ac1 = new TextField(); 

        ac1.setText("100"); 

        ac1.setEditable(false); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Delta SR%"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())) * 100; 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label9); 

        hBox.getChildren().add(ac1); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.31):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Друг основен момент от анализа на приходите от продажби е устано-

вяването на динамиката в изменението на равнището им, която може да се 

измери чрез темп за изменение на приходите. Динамиката също може да се 

установи както в абсолютна, така и в относителна стойност. В този случай 

се съпоставят стойността на изменението спрямо общата стойност на разхо-

дите за базисния период чрез следната формула: 

 

∆SRtj =  ∆SRj,         (2.2.32) 

     SRj
0 

където ∆SRt е темпът на изменение на приходите от продажби на продукция от j-ти 

вид. 
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Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void sec32 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("SRj"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("SR^0j"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Delta SR%"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.32):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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Аналитичната процедура може да се задълбочава за установяване 

ефектите от изменението на конкретен фактор върху общата стойност на ге-

нерираните приходи от продажба на продукция от конкретен вид. В този ред 

следва да се извърши детайлизация въз основа на дедуктивния подход, при 

който приходите от продажби (SR) се разделят на съставните им факторни 

елементи. В случая ще се приложат факторни показатели като обем на про-

изведената продукция (Q) и пазарна цена (MPr) чрез извеждане на следния 

математически израз: 

 

∆SRj = (Qjk
1 x MPrjk

1) – (Qjk
0 x MPrjk

0),       (2.2.33) 

където: 

Qjk
1 е обемът на реализираната продукция от j-ти вид по договор с k-ти контрагент 

през текущия период; 

Qjk
0 е обемът на реализираната продукция от j-ти вид по договор с k-ти контрагент 

през базисния период; 

MPrjk
1 е договорената цена на реализираната продукция от j-ти вид по договор с k-ти 

контрагент през текущия период; 

MPrjk
0 е договорената цена на реализираната продукция от j-ти вид по договор с k-ти 

контрагент през базисния период. 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec33(VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Q^1jk"); 

        Label label = new Label("  *  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField mpr = new TextField(); 

        mpr.setPromptText("MPr^1jk"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  -  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 
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        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("Q^0jk"); 

        Label label6 = new Label("  *  "); 

        label6.setScaleX(2); 

        label6.setScaleY(2); 

        TextField ac = new TextField(); 

        ac.setPromptText("AC^0jk"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("SRj"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(mpr); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(ac); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) * 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())) - 

(Double.parseDouble(textFields.get(2).getText())*Double.parseDouble(textFields.get(3).getText())); 

                textFields.get(4).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(mpr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label6); 

        hBox.getChildren().add(ac); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.33):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За анализ на причините за установеното изменение при разпределени-

ето на факторите, определящи приходите от продажби могат да се извършат 

аналитични процедури чрез приложението на условни показатели. За целта, 



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

144 

 

аналитичната процедура започва от установяването на равнището на гене-

рираните приходи от продажби на продукция за базисния период чрез след-

ното математическо изчисление: 

 

SRj
0 = Qjk

0 x MPrjk
0,          (2.2.34) 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void sec34 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Q^0jk"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  *  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("MPr^0jk"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("SR"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) * 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 
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        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.34):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Аналитичната процедура продължава с извършването на поетапно за-

местване на базисните със стойностите за текущия период. Изхожда се от 

причинно-следствените връзки между факторите. В този случай, се приема, 

че количеството произведена продукция е факторът-причина, а цената е 

факторът-следствие. Изчислява се стойността на условен показател, метри-

фициращ динамиката в количеството произведена продукция, както следва: 

 

SRj
I (Qjk) = Qjk

1 x MPrjk
0,         (2.2.35) 

  

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec35 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Q^1jk"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  *  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("MPr^0jk"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 
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        pfr.setPromptText("SR"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) * 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.35):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Следващ момент на настоящия етап от процедурата за финансов ана-

лиз представлява измерване на влиянието на промяната в равнището на дру-

гия фактор – пазарната цена на конкретния вид продукция (MPr), което се 

извършва чрез изчислението: 

 

SRj
1 (MPrjk) = SRj

I (Qjk) - SRj
0        (2.2.36) 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void sec36 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("SR^I j(Qjk)"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("SR^0j"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 
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        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("SR^1j (MPr jk)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.36):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

След измерване на разликите с приложението на условен показател, 

се извършва аналитичен синтез в равнището и динамиката на приходите от 

продажби (съставя се баланс на отклоненията), чиято стойност следва да е 

равна на разликите, изчислени в математическа формула за изчисляване на 

динамиката на тези приходи, при която се съпоставят данните, реализирани 

през текущия, спрямо базисния период. Аналитичният синтез на равнището 

и динамиката на приходите от продажби се установява чрез приложение на 

математическата формула:  

 

∆SRj = ∆SRj (Qjk) + ∆SRj (MPrjk)      (2.2.37) 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void sec37 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("delta SR^I j(Qjk)"); 

        Label label = new Label("  +  "); 
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        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("delta SR^0j"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta SRj (MPr jk)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(2.37):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

С представения алгоритъм за анализ на приходите от продажба на кон-

кретен вид продукция в индустриалните предприятия се постига достатъчно 

ниво на детайлизация на влиянието на равнището и динамиката на отдел-

ните факторни показатели и съставящите ги елементи върху цялостния про-

цес. Също така той може да бъде използван при изчисляване на показателите 

за целите на бюджетирането по отношение на входящия паричен поток през 

съответния период. В този ред, чрез приложението на настоящия алгоритъм 

може да се установи степента на реализация на произведената и реализирана 

продукция като се съпоставят отчетните спрямо плановите показатели. 
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2.3. Моделиране на алгоритъм за оценка на ефективността и степента  

на изпълнение на финансовите показатели за производството  

в условията на Индустрия 4.0 

 

Настоящата част на технологичния модел акцентира върху измерва-

нето на ефективността и степента на изпълнение на финансовите показатели 

на производствения процес чрез специфично изведени за тази цел коефици-

енти. За оценка на ефективността на производството, авторът предлага кое-

фициент на ефективност, чрез който се установява равнището и динамиката 

на ефективността от реализацията на производствения процес, като се из-

мерва ефекта от реализираните продажби на продукцията на всеки един лев 

вложени (инвестирани) разходи за осъществяване на производствения про-

цес. При метрифицирането на степента на изпълнение на производствената 

програма се извежда коефициент на изпълнение, който проследява съотно-

шението между прогнозираните и реализираните производствени разходи, 

както и планираните и генерираните приходи от продажби на продукция.  

  

2.3.1. Оценка на ефективността на финансовите показатели за  

производството 

 

Алгоритъмът за оценка на ефективността на производството е моде-

лиран чрез приложение на следните етапи на аналитични процедури: 

Първо, установяват се равнището и динамиката на коефициент на 

ефективност на производството, като се измерва ефекта от реализираните 

продажби на продукцията на всеки един лев вложени (инвестирани) разходи 

за осъществяване на производствения процес. 

Второ, аналитичната процедура изследва причинно-следствените 

връзки за установените динамика и тенденции в изменението на равнището 

на коефициента на ефективност на производството по структурни елементи 
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на факторните показатели. Наред с изложеното се метрифицират и изслед-

ват динамиката и тенденциите на посочените елементи, като част от състава 

и структурата на основните факторни показатели за ефективност на произ-

водството. 

Първият етап на алгоритъма за оценка започва с установяването на 

равнището и динамиката на коефициента на ефективност на производст-

вото. За целта се съпоставят основните факторни показатели за реализира-

нето на производствените мощности, а именно: общата стойност на прихо-

дите от продажба на продукцията от конкретен вид, спрямо общия размер 

на извършените разходи за производството на същата продукция. Метрифи-

цирането може да се извърши както в абсолютна, така и в относителна стой-

ност. Полученият резултат изразява стойностното, респ. процентното изра-

жение на реализираните приходи от продажба на продукция на всеки един 

лев вложени разходи за осъществяване на производствения процес. Стой-

ността на коефициента за ефективност на производството се изчислява чрез 

приложението на следните математически формули: 

 Метрифициране на абсолютна стойност на коефициента на ефектив-

ност: 

 

Cefj = SRj 
n,           (2.3.1) 

 Cj
n            

където:  

Cefj е коефициентът на ефективност на производството на продукция от j-ти вид; 

SRj
n е общата стойност на реализираните приходи от продажба на продукция от j-ти 

вид през n-ти период; 

Cj
n е обща стойност на извършените разходи за производство на продукция от j-ти вид 

през n-ти период. 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi1 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 
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        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("SRj^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("Cj^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cefj"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.1):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

 Метрифициране на относителна стойност на коефициента за ефектив-

ност: 

 

%Cefj = SRj 
n

  x 100          (2.3.2) 
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    Cj
n            

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void thi2 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("SRj^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("Cj^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label9 = new Label("  *  "); 

        label9.setScaleX(2); 

        label9.setScaleY(2); 

        TextField ac1 = new TextField(); 

        ac1.setText("100"); 

        ac1.setEditable(false); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("%Cefj"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())) * 100; 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 
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        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label9); 

        hBox.getChildren().add(ac1); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.2):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Следващ момент представлява изчисляването на стойността на изме-

нението на коефициента на ефективност на производството, при което се 

сравняват стойностните изменения на факторите през текущия спрямо ба-

зисния период. Последните могат да се определят на месечна, тримесечна, 

шестмесечна и годишна база, като за базисен период е препоръчително да 

се приеме периодът на започване на производството на конкретен вид про-

дукт от страна на индустриалното предприятие. Също така, периодите 

следва да бъдат с еднаква продължителност, за да може същите да бъдат 

съпоставими и адекватни. За целите на проектирането на настоящия алгори-

тъм, авторът предлага да се прилагат отчетните периоди, които са с продъл-

жителност една календарна година (от 1 януари до 31 декември).  

Изменението на коефициента на ефективност на производството се 

установява чрез математическата формула: 

 

∆Cefj = Cefj
1  - Cefj

0,        (2.3.3) 

където: 

∆Cefj – стойност на равнището на изменение на коефициента на ефективност на про-

изводството на продукция от j-ти вид; 

Cefj
1 – стойност на коефициента на ефективност на производството на продукция от 

j-ти вид за текущия период; 

Cefj
0 – стойност на коефициента на ефективност на производството на продукция от 

j-ти вид за базисния период. 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi3 (VBox vBox){ 
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        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cefj^1j"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cefj^0j"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cefj"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.3):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

След измерване на изменението в коефициента на ефективност, алго-

ритъмът се задълбочава с детайлизиране и метрифициране на динамиката, 

състава и структурата на причините за установеното изменение. Прилагат 

се условни стойности на коефициента, които изследват факторните измене-

ния в общата стойност на реализираните приходи от продажби на продук-

цията (SR) и в общата стойност на извършените разходи за производството 

(калкулираната себестойност) на тази продукция (C). Динамиката на факто-

рите се изследва, като анализът се основава на фактора, от който започва 

причинно-следствената връзка. За настоящия коефициент това са извърше-
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ните разходи за производството на продукция, тъй като без тяхната реали-

зация няма как да се осъществи другия фактор, а именно продажбата на съ-

щата продукция. 

Изчислява се условен коефициент на ефективност, измерващ влияни-

ето на изменението в общата стойност на разходите спрямо базисната стой-

ност на обема на реализираните продажби на продукция, както следва: 

 

∆Cefj
I (Cj) = SRj

0,          (2.3.4) 

            Cj
1 

където: 

∆Cefj
I (Cj) – стойност на условния показател на коефициента на ефективност на про-

изводството на продукция от j-ти вид, метрифициращ влиянието на изменението на 

разходите през текущия период, спрямо отчетените приходи за базисния период; 

SRj
0 е общата стойност на реализираните приходи от продажба на продукция от j-ти 

вид през базисния период; 

Cj
1 е обща стойност на извършените разходи за производство на продукция от j-ти вид 

през текущия период. 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi4 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("SRj^0"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("Cj^1"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label9 = new Label("  *  "); 

        label9.setScaleX(2); 

        label9.setScaleY(2); 

        TextField ac1 = new TextField(); 
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        ac1.setText("100"); 

        ac1.setEditable(false); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cefj^I (Cj)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())) * 100; 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label9); 

        hBox.getChildren().add(ac1); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.4):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

На следващо място се метрифицира динамиката в коефициента на 

ефективност, установена на основание реализираното за текущия период 

факторно изменение в стойността на извършените разходи за производство. 

За целта измерената условната стойност се съпоставя спрямо базисната 

стойност на коефициента чрез следното изчисление: 

 

∆Cefj (Cj) = CefI  - Cef0,        (2.3.5) 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void thi5 (VBox vBox){ 
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        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cef^1"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cef^0"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cefj (Cj)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.5):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За метрифициране динамиката в коефициента на ефективност, уста-

новена на основание реализираното за текущия период факторно изменение 

в стойността на реализираните продажби на продукцията се изчислява раз-

ликата между стойността на коефициента на ефективност на производст-

вото за текущия период спрямо условната стойност, измерваща динамиката 

за текущия период само на факторния показател на извършените разходи за 

производство. Посоченото се установява чрез математическата формула: 

 

∆Cefj (SRj) = Cefj
1 - Cefj

I,        (2.3.6) 
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Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi6 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cef^1"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cef^1"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cefj (SRj)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.6):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

По представения начин се установява влиянието при изменението в 

стойността на другия показател - общата стойност на реализираните при-

ходи от продажба на конкретния вид продукция (SR), върху коефициента на 

ефективност. 

И не на последно място, следва да се извърши аналитичен синтез (със-

тавя се баланс на отклоненията), чиято цел е да се измерят резултатите от 

съответното влияние на изменението на отделните фактори върху общата 
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стойност на динамиката в коефициента на ефективност. За тази цел се уста-

новява сборът на отделното влияние на изменението на факторните показа-

тели – стойност на извършените разходи за производството на продукция – 

∆Cefj (Cj), и стойност на реализираните приходи от продажба на продукци-

ята – ∆Cefj (SRj), чрез следната формула: 

 

∆Cefj = ∆Cefj (Cj) + ∆Cefj (SRj)      (2.3.7) 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi7 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("delta Cefj (Cj)"); 

        Label label = new Label("  +  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cefj (SRj)"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cefj"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) + 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.7):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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Измерената стойност на аналитичния синтез следва да бъде равна на 

стойностите, получени при установяването равнището на коефициента на 

ефективност в абсолютна стойност или в процентно изражение. В случай, 

че се получи отклонение от тази стойност, следва да се преразгледа алгори-

тъмът и да се измери логическата обвързаност между отделните фактори.  

Оценката на равнището и динамиката на коефициента на ефективност 

на производството представя в консолидиран вид резултатите от производ-

ствения процес, извършван в дигитална среда посредством използването на 

тази система. За да се диагностицира като положително равнището на кое-

фициента на ефективност, стойността му следва да е по-голяма от 1 – в аб-

солютно изражение, и повече от 100% - в процентно изражение. 

Анализът на конкретните причини за установените стойностни резул-

тати по отношение на равнището и динамиката на производството, както и 

отклоненията от производствената програма на индустриалното предприя-

тие предполага по-задълбочено изследване на факторите от състава на пред-

ставения по-горе коефициент на ефективност и по-специално съставлява-

щите ги структурни елементи. 

 

2.3.2. Оценка на степента на изпълнение на финансовите показатели  

за производството  

 

Оценката на степента на изпълнение на финансовите показатели за 

производството включва измерване на равнището и динамиката на изпълне-

нието на приходните и разходните показатели. За метрифициране изпълне-

нието на последните се прилага коефициент на изпълнение, чрез който се 

съпоставят фактически реализираните разходи и приходи при изпълнение 

на производствения процес през даден период, спрямо планираните разходи 

и приходи за производство на продукция при бюджетирането на производ-

ствената програма през същия период.  
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Настоящият алгоритъм за оценяване на степента на изпълнението на 

финансовите показатели на производствения процес е моделиран чрез при-

ложение на следните етапи на аналитични процедури: 

Първо, метрифицира се равнището на производствените разходи чрез 

коефициент на изпълнение, който измерва ефекта от вложените (инвести-

рани) разходи за осъществяване на производствения процес за текущия пе-

риод, спрямо планираните производствени разходи при съставяне на произ-

водствената програма за същия период. Също така се установява динами-

ката на производствените разходи, която се измерва чрез разликата между 

коефициента на изпълнение на тези разходи за текущия, спрямо периода, 

приет за базисен. 

Второ, измерват се ефектите от изпълнението на факторните показа-

тели на производствените разходи чрез моделирания по-горе коефициент на 

изпълнение. Равнището на коефициента на изпълнение на факторните пока-

затели се метрифицира чрез съпоставяне на ефекта от вложените (инвести-

рани) разходи по отделни видове, калкулирани при осъществяване на про-

изводствения процес за текущия период, спрямо планираните по отделни 

видове производствени разходи при съставяне на производствената прог-

рама за същия период. Освен това се метрифицира и  динамиката на фактор-

ните показатели на разходите, която се измерва чрез разликата между кое-

фициента на изпълнение на показателите за текущия, спрямо базисния пе-

риод. 

Трето, метрифицира се равнището на изпълнение на прогнозираните 

приходи от продажба на продукция чрез извеждане на коефициент на изпъл-

нение на приходните позиции. Освен това се измерва и динамиката на фак-

торните показатели на приходите, които се установяват чрез разликата 

между коефициента на изпълнение на показателите за текущия, спрямо ба-

зисния период. 
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По отношение равнището на коефициента за изпълнение на производ-

ствените разходи, същият измерва фактически реализираните разходи при 

изпълнение на производствения процес през даден период, спрямо планира-

ните разходи при бюджетирането на производствената програма през същия 

период. Стойността на този коефициент може да се измери както в абсо-

лютна, така и в относителна стойност. За установяването му в абсолютна 

стойност се прилага следната формула: 

 

Сpcj
n =   Сj

n,         (2.3.8) 

   PCj
n 

където: 

Сpcj
n е коефициентът за изпълнение на производствените разходи от j-ти вид през n-

ти период; 

Cj
n е стойността на реализираните производствени разходи от j-ти вид за n-ти период; 

PCj
n е стойността на планираните производствени разходи от j-ти вид при съставяне 

на производствената програма за n-ти период. 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void thi8 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Cj^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PCj^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 
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        pfr.setPromptText("Cpcj^n"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.8):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Равнището на коефициента на изпълнение на производствените раз-

ходи в относителна стойност се измерва чрез приложението на формулата: 

 

%Сpcj
n =    Сj

n   х 100        (2.3.9) 

       PCj
n 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi9 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Cj^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 
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        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PCj^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label9 = new Label("  *  "); 

        label9.setScaleX(2); 

        label9.setScaleY(2); 

        TextField ac1 = new TextField(); 

        ac1.setText("100"); 

        ac1.setEditable(false); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("%Cpcj^n"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())) * 100; 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label9); 

        hBox.getChildren().add(ac1); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.9):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Въз основа метрифицирането на равнището на коефициента на изпъл-

нение на производствените разходи се установява до каква степен са изпъл-

нени планираните разходи за реализацията на производствената програма. 

Равнището на коефициента на изпълнение на производствените разходи 
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представят в консолидиран вид резултатите от производствения процес. По-

лучените резултати в стойността на този коефициент могат да се диагности-

цират в следния обобщен вид: 

 при абсолютна стойност на коефициента равна на 1 (респ. относителна 

равна на 100%), се приема, че индустриалното предприятие е изпълнило 

производствената си програма по план; 

 при абсолютна стойност на коефициента по-голяма от 1 (респ. отно-

сителна повече от 100%), се приема, че предприятието е преизпълнило про-

изводствената програма, или са възникнали обективни обстоятелства, на чи-

ято база са извършени допълнителни разходи по тази програма. В този слу-

чай следва да се изследват конкретните причини за преизпълнението, на чи-

ято база в случай на реализирането на обективните обстоятелства да се ак-

туализират плановите разходни показатели по програмата или да се из-

върши оптимизация на същата. 

 при абсолютна стойност на коефициента по-малка от 1 (респ. относи-

телна по-малка от 100%), се приема, че предприятието не е изпълнило про-

изводствената си програма или е реализирана оптимизация чрез минимизи-

ране стойностните резултати на някои от факторните показатели на произ-

водствените разходи.  

За измерване на динамиката (изменението) на коефициента за изпъл-

нение на производствените разходи следва да се съпоставят стойността на 

същия, отчетена за текущия период спрямо стойността му през периода, 

приет за базисен. По този начин се установява изменението на равнището 

на изпълнение на разходите по производствената програма. Същото се мет-

рифицира чрез приложение на следния математически израз: 

 

∆Сpcj = Сpcj
1 – Сpcj

0        (2.3.10) 

където: 

∆Сpcj е динамиката (изменението) на коефициента на изпълнение на производствените 

разходи от j-ти вид; 
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Сpcj
1 е стойността на коефициента на изпълнение на производствените разходи от j-

ти вид за текущия период; 

Сpcj
0 е стойността на коефициента на изпълнение на производствените разходи от j-

ти вид за базисния период. 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi10 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cpcj^1"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cpcj^0"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cpcj"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.10):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Представената по-горе формула може да се детайлизира чрез прило-

жение на факторните показатели, които съставят коефициента за изпълне-

ние на разходите за производството, а именно: стойността на реализираните 
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разходи за производство на продукция (C) и прогнозната стойност на про-

изводствените разходи при съставянето на производствената програма (PC). 

В тази ситуация математическата формула придобива следното изражение: 

 

∆Сpcj =   Сj
1 –   Сj

0        (2.3.11) 

     PCj
1     PCj

0 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void thi11 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Cj^1"); 

        Label label = new Label("  /  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField mpr = new TextField(); 

        mpr.setPromptText("PCj^1"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  -  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("Cj^0"); 

        Label label6 = new Label("  /  "); 

        label6.setScaleX(2); 

        label6.setScaleY(2); 

        TextField ac = new TextField(); 

        ac.setPromptText("PCj^0"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Delta Cpcj"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(mpr); 

        textFields.add(q2); 
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        textFields.add(ac); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) / 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())) - 

(Double.parseDouble(textFields.get(2).getText())/Double.parseDouble(textFields.get(3).getText())); 

                textFields.get(4).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(mpr); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label6); 

        hBox.getChildren().add(ac); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.11):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

На база измерените стойности в динамиката на коефициента на изпъл-

нение на производствените разходи могат да се направят следните заключе-

ния: 

 при стойностен размер на коефициента, който е положителна вели-

чина, означава, че предприятието реализира по-оптимално планираните по 

производствената програма разходи през текущия период. Посоченото от 

своя страна е предпоставка да се твърди, че предприятието планира и реа-

лизира оптимално производствените си разходи.; 

 при стойностен размер на коефициента, който е отрицателна вели-

чина, означава, че предприятието е реализирало по-оптимално планираните 

по производствената програма разходи през базисния период. Посоченото 

от своя страна предполага задълбочен анализ на факторните показатели, на 

чиято база да се извърши оптимизиране на разходите по производствената 

програма за следващ период. 



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

169 

 

Изследването на конкретните причини за установените стойностни 

резултати по отношение на равнището и динамиката на изпълнението на 

производствените разходи, както и на отклоненията от производствената 

програма на индустриалното предприятие предполага по-задълбочено изс-

ледване на факторите от структурата на представения по-горе коефициент 

на изпълнение, което може да се реализира чрез детайлизация на структу-

рата на разходите по отделни факторни показатели. 

На следващо място алгоритъмът за оценка на степента на изпълнение 

акцентира върху отделните факторни показатели, част от структурата на 

разходите, реализирани за осъществяване на производствения процес, като 

се прилага приетата по-горе класификация – на база счетоводната им при-

надлежност към разходите за основна (оперативна) дейност, чрез които се 

калкулира фактическата себестойност на произведената продукция. С инди-

видуалното апробиране на факторните показатели в математическата фор-

мула за изчисление на равнището на коефициента на изпълнение на преките 

разходи за производството по отделни видове, същият измерва степента на 

изпълнение на всеки един от тези разходи поотделно. За целта се прилагат 

математически изрази по подобие на изложените в следващите редове: 

По отношение на разходите за енергоемкост следва да се съпостави 

стойността на извършените разходи по отделни източници на енергия и го-

риво, спрямо прогнозната стойност на тези разходи. За установяване равни-

щето на коефициента на изпълнение на разходите за енергоемкост се при-

лага формулата:  

              

Cpcn (Сен) =  Cенn          (2.3.12) 

            PCенn          

където:  

Cpcn (Сен) e коефициентът на изпълнение на разходите за енергоемкост през n-ти пе-

риод;  

Сенn e стойностният размер на извършените разходи за енергоемкост през n-ти пе-

риод; 
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PСенn e стойностният размер на планираните разходи за енергоемкост през n-ти пе-

риод.  

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi12 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Cен^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PCен^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cpc^n (Cен)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.12):")); 
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        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

При измерване динамиката на коефициента на изпълнение на разхо-

дите за енергоемкост следва да се установи разликата между стойността на 

същия, отчетена през текущия, спрямо стойността за базисния период чрез 

математическия израз: 

 

∆Cpc (Сен) = Cp1(Сен) – Cp0(Сен)       (2.3.13) 

където:  

∆Cpcn (Сен) e динамиката (изменението) на коефициента на изпълнение на разходите 

за енергоемкост през n-ти период;  

Cpc1 (Сен) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за енергоемкост 

за текущия период; 

Cpc0 (Сен) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за енергоемкост 

за базисния период.  

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

  public static void thi13 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cp^1 (Cен)"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cp^0 (Cен)"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cpc (Cен)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 
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        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.13):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За разходите за материалоемкост следва да се съпостави стойността 

на извършените разходи по отделни видове материали и ресурси, необхо-

дими за обезпечаването на производствения процес, спрямо прогнозната 

стойност на тези разходи. За установяване равнището на коефициента на из-

пълнение на разходите за материалоемкост се прилага следния математи-

чески израз: 

              

Cpcn (Смат) =  Cматn          (2.3.14) 

                PCматn          

където:  

Cpcn (Смат) e коефициентът на изпълнение на разходите за материалоемкост през n-

ти период;  

Сматn e стойностният размер на извършените разходи за материалоемкост през n-ти 

период; 

PСматn e стойностният размер на планираните разходи за материалоемкост през n-

ти период.  

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void thi14 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Cмат^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 
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        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PCмат^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cpc^n (Cмат)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.14):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

При измерване динамиката на коефициента на изпълнение на разхо-

дите за материалоемкост следва да се установи разликата между стойността 

на същия, отчетена през текущия, спрямо стойността му през базисния пе-

риод чрез математическия израз: 

 

∆Cpc (Смат) = Cpc1(Смат) – Cpc0(Смат)     (2.3.15) 

където:  

∆Cp(Смат) e динамиката (изменението) на коефициента на изпълнение на разходите 

за материалоемкост;  

Cpc1(Смат) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за матери-

алоемкост за текущия период; 
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Cpc0(Смат) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за матери-

алоемкост за базисния период.  

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

  public static void thi15 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cp^1 (Cмат)"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cp^0 (Cмат)"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cpc (Cмат)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.15):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Относно разходите за външна поддръжка следва да се метрифицира 

коефициентът на изпълнение като се съпостави стойността на реализира-

ните разходи за външни услуги, предоставяни от доставчици във връзка с 

изпълнението на производствения процес, спрямо прогнозната стойност на 

тези разходи. За установяване равнището на коефициента на изпълнение на 

разходите за външна поддръжка се прилага формулата:  
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Cpcn (Свп) =  Cвпn          (2.3.16) 

            PCвпn          

където:  

Cpcn (Свп) e коефициентът на изпълнение на разходите за външна поддръжка през n-

ти период;  

Свпn e стойностният размер на извършените разходи за външна поддръжка през n-ти 

период; 

PСвпn e стойностният размер на планираните разходи за външна поддръжка през n-ти 

период.  

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi16 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Cвп^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PCвп^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cрс^n (Cвп)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 
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        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.16):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За измерване динамиката на коефициента на изпълнение на разходите 

за външна поддръжка следва да се установи разликата между стойността на 

същия, отчетена през текущия спрямо стойността му през базисния период 

чрез формулата: 

 

∆Cpc (Свп) = Cpc1(Свп) – Cpc0(Свп)      (2.3.17) 

където:  

∆Cpcn (Свп) e динамиката (изменението) на коефициента на изпълнение на разходите 

за външна поддръжка през n-ти период;  

Cpc1(Свп) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за външна под-

дръжка за текущия период; 

Cpc0(Свп) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за външна под-

дръжка за базисния период.  

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void thi17 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cp^1 (Cвп)"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cp^0 (Cвп)"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cpc (Cвп)"); 

        pfr.setEditable(false); 
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        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.17):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

По отношение на разходите за експлоатация на производственото обо-

рудване следва да се метрифицира коефициентът на изпълнение като се съ-

постави стойността на реализираните разходи за амортизация на отделните 

видове производствено оборудване, в това число дълготрайни материални и 

нематериални активи, участващи в процеса по производство, спрямо прог-

нозната стойност на тези разходи. За установяване равнището на коефици-

ента на изпълнение на разходите за експлоатация на производственото обо-

рудване се прилага формулата:  

               

Cpcn (Се) =  Cеn             (2.3.18) 

          PCеn          

където:  

Cpcn (Се) e коефициентът на изпълнение на разходите за експлоатация на производст-

веното оборудване през n-ти период;  

Сеn e стойностният размер на извършените разходи за експлоатация на производстве-

ното оборудване през n-ти период; 

PСеn e стойностният размер на планираните разходи за експлоатация на производст-

веното оборудване през n-ти период.  
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С приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi18 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Cе^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PCе^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cрс^n (Cе)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.18):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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За измерване динамиката на коефициента на изпълнение на разходите 

за експлоатация на производственото оборудване следва да се установи раз-

ликата между стойността на същия, отчетена през текущия спрямо стой-

ността му през базисния период чрез формулата: 

 

∆Cpc (Се) = Cpc1(Се) – Cpc0(Се)       (2.3.19) 

където:  

∆Cpcn (Се) e динамиката (изменението) на коефициента на изпълнение на разходите за 

експлоатация на производственото оборудване през n-ти период;  

Cpc1(Се) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за експлоатация 

на производственото оборудване за текущия период; 

Cpc0(Се) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за експлоатация 

на производственото оборудване за базисния период.  

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi19 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cp^1 (Cе)"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cp^0 (Cе)"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cpc (Cе)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 
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        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.19):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

При разходите за трудоемкост следва да се съпостави стойността на 

извършените разходи за възнагражденията на отделните структурни звена и 

щатни длъжности, участващи в производствения процес, спрямо прогноз-

ната стойност на тези разходи. За установяване равнището на коефициента 

на изпълнение на разходите за трудоемкост се прилага следния математи-

чески израз: 

             

Cpcn (Стр) =  Cтрn          (2.3.20) 

             PCтрn          

където:  

Cpcn (Стр) e коефициентът на изпълнение на разходите за трудоемкост през n-ти пе-

риод;  

Стрn e стойностният размер на извършените разходи за трудоемкост през n-ти пе-

риод; 

PСтрn e стойностният размер на планираните разходи за трудоемкост през n-ти пе-

риод.  

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void thi20 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Cтр^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PCтр^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 
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        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cрс^n (Cтр)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.20):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За измерване динамиката на коефициента на изпълнение на разходите 

за трудоемкост следва да се установи разликата между стойността на същия, 

отчетена през текущия спрямо стойността му през базисния период чрез ма-

тематическия израз: 

 

∆Cpc (Стр) = Cpc1(Стр) – Cpc0(Стр)      (2.3.21) 

където:  

∆Cpc (Стр) e динамиката (изменението) на коефициента на изпълнение на разходите 

за трудоемкост;  

Cpc1(Стр) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за трудоемкост 

за текущия период; 

Cpc0(Стр) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за трудоемкост 

за базисния период.  
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Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

    public static void thi21 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cp^1 (Cтр)"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cp^0 (Cтр)"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cpc (Cтр)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.21):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Относно другите разходи за осъществяване на производствения про-

цес следва да се съпостави стойността на извършените разходи въз основа 

на отделните видове и източници на изпълнение, спрямо прогнозната стой-

ност на тези разходи. За установяване равнището на коефициента на изпъл-

нение на другите разходи за осъществяване на производствения процес се 

прилага формулата:  

               

Cpcn (Сдр) =  Cдрn          (2.3.22) 
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            PCдрn          

където:  

Cpcn (Сдр) e коефициентът на изпълнение на другите разходи за осъществяване на про-

изводствения процес през n-ти период;  

Сдрn e стойностният размер на извършените други разходи за осъществяване на про-

изводствения процес през n-ти период; 

PСдрn e стойностният размер на планираните други разходи за осъществяване на про-

изводствения процес през n-ти период.  

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

  public static void thi22 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Cдр^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PCдр^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cрс^n (Cдр)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 
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        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.22):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

При измерване динамиката на коефициента на изпълнение на другите 

разходи за осъществяване на производствения процес следва да се установи 

разликата между стойността на същия, отчетена през текущия спрямо стой-

ността му през базисния период чрез математическия израз: 

 

∆Cpc (Сдр) = Cpc1(Сдр) – Cpc0(Сдр)      (2.3.23) 

където:  

∆Cpcn (Сдр) e динамиката (изменението) на коефициента на изпълнение на другите раз-

ходи за осъществяване на производствения процес през n-ти период;  

Cpc1(Сдр) e стойността на коефициента на изпълнение на другите разходи за осъщес-

твяване на производствения процес за текущия период; 

Cpc0(Сдр) e стойността на коефициента на изпълнение на другите разходи за осъщес-

твяване на производствения процес за базисния период.  

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void thi23 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cp^1 (Cдр)"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cp^0 (Cдр)"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cpc (Cдр)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 
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        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.23):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За разходите за технологичен брак следва да се съпостави стойността 

на извършените разходи за технологичен брак въз основа на видовете източ-

ници на възникване на технологичния брак, спрямо прогнозната стойност 

на тези разходи. За установяване равнището на коефициента на изпълнение 

на разходите за технологичен брак се прилага следния математически израз:

                           

Cpcn (Сбр) =  Cбрn          (2.3.24) 

            PCбрn          

където:  

Cpcn (Сбр) e коефициентът на изпълнение на разходите за технологичен брак през n-ти 

период;  

Сбрn e стойностният размер на извършените разходи за технологичен брак през n-ти 

период; 

PСбрn e стойностният размер на планираните разходи за технологичен брак през n-ти 

период.  

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi24 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("Cбр^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 
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        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PCбр^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cрс^n (Cбр)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.24):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За измерване динамиката на коефициента на изпълнение на разходите 

за технологичен брак следва да се установи разликата между стойността на 

същия, отчетена през текущия спрямо стойността му през базисния период 

чрез математическия израз: 

 

∆Cpc (Сбр) = Cpc1(Сбр) – Cpc0(Сбр)      (2.3.25) 
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където:  

∆Cpc (Сбр) e динамиката (изменението) на коефициента на изпълнение на разходите 

за технологичен брак;  

Cpc1(Сбр) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за технологичен 

брак за текущия период; 

Cpc0(Сбр) e стойността на коефициента на изпълнение на разходите за технологичен 

брак за базисния период.  

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

   public static void thi25 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cp^1 (Cбр)"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cp^0 (Cбр)"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cpc (Cбр)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.25):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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По отношение на припадащите се косвени разходи за осъществяване 

на производствения процес следва да се съпостави стойността на извърше-

ните разходи въз основа на отделните видове общопроизводствени разходи 

(постоянни, променливи, разходи от спомагателни дейности и др. под.), 

спрямо прогнозната стойност на тези разходи. За установяване равнището 

на коефициента на изпълнение на припадащите се косвени разходи се при-

лага формулата:  

               

Cpcn (Скосвени) =    Cкосвени
n         (2.3.26) 

                  PCкосвени
n          

където:  

Cpcn (Скосвени) e коефициент на изпълнение на припадащите се косвени разходи в изпъл-

нение на производствения процес през n-ти период;  

Скосвени
n e стойностния размер на извършените косвени разходи в изпълнение на произ-

водствения процес през n-ти период; 

PСкосвени
n e стойностния размер на планираните косвени разходи в производствената 

програма през n-ти период.  

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи чрез следния програмен код: 

   public static void thi26 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("C косвени^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PC косвени^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 
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        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cрс^n (C косвени)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.26):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

За измерване динамиката на коефициента на изпълнение на припада-

щите се косвени разходи в изпълнение на производствения процес следва да 

се установи разликата между стойността на същия, отчетена през текущия 

спрямо стойността му през базисния период чрез математическия израз: 

 

∆Cpc (Скосвени) = Cpc1(Скосвени) – Cpc0(Скосвени)     (2.3.27) 

където:  

Cpc (Скосвени) e динамиката (изменението) на коефициента на изпълнение на припада-

щите се косвени разходи в изпълнение на производствения процес;  

Cpc1 (Скосвени) e стойността на коефициента на изпълнение на припадащите се косвени 

разходи в изпълнение на производствения процес за текущия период; 

Cpc0 (Скосвени) e стойността на коефициента на изпълнение на припадащите се косвени 

разходи в изпълнение на производствения процес за базисния период.  

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 
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   public static void thi27 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cp^1 (C косвени)"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cp^0 (C косвени)"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cpc (C косвени)"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.27):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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С проектирания алгоритъм за оценка на степента на изпълнение на 

производствените разходи в индустриалните предприятия се постига доста-

тъчно ниво на детайлизация на степента на равнището и динамиката на из-

пълнението на същите разходи, както общо, така и по отделни факторни по-

казатели и съставящите ги елементи, върху цялостния производствен про-

цес. Чрез приложението на настоящия алгоритъм се установява степента на 

реализация на производствената програма като се съпоставят отчетните 

спрямо плановите показатели. Не на последно място, алгоритъмът може да 

се апробира в бизнес информационните системи при калкулирането на фак-

тическата себестойност на произведената продукция от индустриалните 

предприятия. По този начин ще се постигне по-голяма ефективност при уп-

равлението и мониторинга на производствения процес чрез приложението 

на съвременните бизнес информационни системи.  

По отношение на равнището на коефициента за изпълнение на прихо-

дите от продажба на продукция, същият измерва генерираните приходи през 

даден период, спрямо планираните при бюджетирането на производстве-

ната програма през същия период. Стойността на този коефициент може да 

се измери както в абсолютна, така и в относителна стойност. За установява-

нето му в абсолютна стойност се прилага следната формула: 

 

Сpsrj
n =   SRj

n,         (2.3.28) 

    PSRj
n 

където: 

Сpsrj
n е коефициентът за изпълнение на приходите от продажба на продукция от j-ти 

вид през n-ти период; 

SRj
n е стойността на генерираните приходи от продажба на продукция от j-ти вид 

през n-ти период; 

PSRj
n е стойността на планираните приходи от продажба на продукция от j-ти вид 

при съставяне на производствената програма през n-ти период. 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 
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   public static void thi28 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("SRj^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PSRj^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("Cpsrj^n"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.28):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 
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Равнището на коефициента на изпълнение на приходи от продажба на 

продукция в относителна стойност се измерва чрез приложението на фор-

мулата: 

 

%Сpsrj
n =   SRj

n x100        (2.3.29) 

       PSRj
n 

 

Проекцията на представената формула може да се апробира в бизнес 

информационните системи посредством следния програмен код: 

   public static void thi29 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        Label label3 = new Label("( "); 

        label3.setScaleX(2); 

        label3.setScaleY(2); 

        TextField q = new TextField(); 

        q.setPromptText("SRj^n"); 

        Label label4 = new Label(" )"); 

        label4.setScaleX(2); 

        label4.setScaleY(2); 

        Label label2 = new Label("  /  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        Label label5 = new Label("( "); 

        label5.setScaleX(2); 

        label5.setScaleY(2); 

        TextField q2 = new TextField(); 

        q2.setPromptText("PSRj^n"); 

        Label label8 = new Label(" )"); 

        label8.setScaleX(2); 

        label8.setScaleY(2); 

        Label label9 = new Label("  *  "); 

        label9.setScaleX(2); 

        label9.setScaleY(2); 

        TextField ac1 = new TextField(); 

        ac1.setText("100"); 

        ac1.setEditable(false); 

        Label label7 = new Label("  =  "); 

        label7.setScaleX(2); 

        label7.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("%Cpsrj^n"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(q); 

        textFields.add(q2); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 
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                double result = (Double.parseDouble(textFields.get(0).getText())) / 

(Double.parseDouble(textFields.get(1).getText())) * 100; 

                textFields.get(4).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(label3); 

        hBox.getChildren().add(q); 

        hBox.getChildren().add(label4); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(label5); 

        hBox.getChildren().add(q2); 

        hBox.getChildren().add(label8); 

        hBox.getChildren().add(label9); 

        hBox.getChildren().add(ac1); 

        hBox.getChildren().add(label7); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.29):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Въз основа метрифицирането на равнището на коефициента на изпъл-

нение на приходите от продажба се установява до каква степен са изпълнени 

тези показатели през отчетния период. Равнището на коефициента на изпъл-

нение на приходите от продажба на продукция представя в консолидиран 

вид резултатите от производствения процес. Получените резултати в стой-

ността на този коефициент могат да се диагностицират в следния обобщен 

вид: 

 при абсолютна стойност на коефициента равна на 1 (респ. относителна 

равна на 100%), се приема, че индустриалното предприятие е изпълнило за-

ложения по план входящ паричен поток и е реализирало сключените с кон-

трагентите сделки на 100%; 

 при абсолютна стойност на коефициента по-голяма от 1 (респ. отно-

сителна повече от 100%), се приема, че предприятието е преизпълнило 

сключените сделки и следователно е реализирало още такива; 

 при абсолютна стойност на коефициента по-малка от 1 (респ. относи-

телна по-малка от 100%), се приема, че предприятието не е изпълнило склю-

чените с контрагентите сделки.  
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За измерване на динамиката (изменението) на коефициента за изпъл-

нение на приходите от продажби следва да се съпоставят стойността на съ-

щия, отчетена за текущия период спрямо стойността му през периода, приет 

за базисен. По този начин се установява изменението на равнището на из-

пълнение на този вид отчетни обекти. Същото се метрифицира чрез прило-

жение на следния математически израз: 

 

∆Сpsrj = Сpsrj
1 – Сpsrj

0        (2.3.30) 

където: 

∆Сpsrj е динамиката (изменението) на коефициента на изпълнение на приходите от 

продажба на продукция от j-ти вид; 

Сpsrj
1 е стойността на коефициента на изпълнение на приходите от продажба на про-

дукция от j-ти вид за текущия период; 

Сpsrj
0 е стойността на коефициента на изпълнение на приходите от продажба на про-

дукция от j-ти вид за базисен период. 

 

Приложението на формулата в бизнес информационните системи 

може да се апробира чрез следния програмен код за изчисление: 

  public static void thi30 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cpsrj^1"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cpsrj^0"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cpsrj"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 

                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 
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        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.30):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

Представената формула може да се детайлизира чрез приложение на 

факторните показатели, които съставят коефициента за изпълнение на при-

ходите от продажба на продукция, а именно: стойността на генерираните 

приходи от продажба на продукция (SRj) и прогнозната стойност на тези 

приходи (PSRj). В тази ситуация математическата формула придобива след-

ното изражение: 

 

∆Сpsrj =  SRj
1 –  SRj

0        (2.3.31) 

     PSRj
1     PSRj

0 

 

При апробирането на представената формула в бизнес информацион-

ните системи се извежда следния програмен код за изчисление: 

  public static void thi31 (VBox vBox){ 

        HBox hBox = new HBox(); 

        TextField psr = new TextField(); 

        psr.setPromptText("Cpsrj^1"); 

        Label label = new Label("  -  "); 

        label.setScaleX(2); 

        label.setScaleY(2); 

        TextField pc = new TextField(); 

        pc.setPromptText("Cpsrj^0"); 

        Label label2 = new Label("  =  "); 

        label2.setScaleX(2); 

        label2.setScaleY(2); 

        TextField pfr = new TextField(); 

        pfr.setPromptText("delta Cpsrj"); 

        pfr.setEditable(false); 

        Button button = new Button("Calculate"); 

        List<TextField> textFields = new ArrayList(); 

        textFields.add(psr); 

        textFields.add(pc); 

        textFields.add(pfr); 

        button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 

            @Override 

            public void handle(ActionEvent actionEvent) { 

                double result = Double.parseDouble(textFields.get(0).getText()) - 

Double.parseDouble(textFields.get(1).getText()); 
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                textFields.get(2).setText(String.valueOf(String.format("%.2f", result))); 

            } 

        }); 

        hBox.getChildren().add(psr); 

        hBox.getChildren().add(label); 

        hBox.getChildren().add(pc); 

        hBox.getChildren().add(label2); 

        hBox.getChildren().add(pfr); 

        hBox.getChildren().add(button); 

        vBox.getChildren().add(new Label("(3.31):")); 

        vBox.getChildren().add(hBox); 

    } 

 

На база измерените стойности в динамиката на коефициента на изпъл-

нение на приходите от продажби могат да се направят следните заключения: 

 при стойност на коефициента, която е положителна величина, 

означава, че предприятието е реализирало бюджетираните за текущия 

период приходи от продажба на конкретен вид продукт; 

 при стойност на коефициента, която е отрицателна величина, оз-

начава, че предприятието е реализирало по-малко от първоначално 

бюджетираните през текущия период приходи, спрямо базисния пе-

риод. Посоченото от своя страна предполага задълбочен анализ на 

факторните показатели, на чиято база да се извърши преструктури-

ране на производствената програма за следващ период. 

Изследването на конкретните причини за установените стойностни 

резултати по отношение на равнището и динамиката на изпълнението на 

приходите от продажба на конкретен вид продукция, както и отклоненията 

от производствената програма на индустриалното предприятие предполага 

по-задълбочено изследване на факторите от структурата на представения 

по-горе коефициент на изпълнение, което може да се реализира чрез детай-

лизация на структурата на факторни показатели на приходите на съставя-

щите ги елементи. 

 

Настоящата структурна част от монографичния труд представя 

технологичен модел за бюджетиране и анализ на финансовите показатели 
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в условията на Индустрия 4.0, който е моделиран на основата на фунда-

мента на детерминиран комбиниран оптимизационен подход за метрифи-

циране на прогнозно-резултативни и факторни елементи на финансовите 

показатели, обвързани с производствения процес чрез приложение на де-

дуктивен подход. За проектирането на технологичния модел са използвани 

богат набор от математически формули, използвани при извършването на 

финансово бюджетиране и финансов анализ на показателите за производ-

ството, на чиято база са предложени програмни кодове, разработени на 

програмния език „Java“, които могат да се апробират в бизнес информа-

ционните системи. Представеният технологичен модел включва следните 

етапи на прогнозните и аналитичните процедури: 

Първо, моделиран е алгоритъм за финансово бюджетиране на пока-

зателите за производството, при който се извършва диагностика на фи-

нансовите показатели на производствената програма чрез установяване 

на желания от производственото предприятие прогнозен финансов резул-

тат чрез метрифициране на съставящите го елементи, в това число пла-

нираните разходи за производството на продукция и прогнозната стой-

ност на приходите от реализацията на същата тази продукция.  

Второ, моделиран е алгоритъм за финансов анализ на показателите 

за производство чрез установяване на равнището и динамиката в издръж-

ката на производствения процес, като се измерва ефекта от вложените 

(инвестирани) разходи за осъществяване на производствения процес за те-

кущия спрямо базисен период. На тази база се изследват причинно-следст-

вените връзки за установените динамика и тенденции в изменението на 

равнището на преките и припадащите се косвени разходи, свързани с из-

пълнението на производствения процес, по структурни елементи на фак-

торните показатели. Освен това, алгоритъмът изследва и динамиката, 
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тенденциите и причинно-следствените връзки за изменението на равни-

щето на приходите от продажби на продукция, по структурни елементи 

на факторните показатели. 

Трето, проектиран е алгоритъм за оценка на ефективността и сте-

пента на изпълнение на финансовите показатели за производството, ко-

ито са моделирани чрез приложение на етапи по метрифициране на ефек-

тивността и изпълнението на факторните показатели на производстве-

ните разходи чрез специфично разработени коефициенти. Предложени са 

процедури за измерване на равнището и ефектите от вложените (инвес-

тирани) разходи по отделни видове, калкулирани при осъществяване на 

производствения процес за текущия период, спрямо планираните, по от-

делни видове. Извършени са процедури за метрифициране на динамиката 

на факторните показатели на генерираните приходи от продажби и са 

оценени ефектите на получените резултати. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

ЕМПИРИЧНО ТЕСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ МОДЕЛ 

ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

 

 

Настоящата част от монографичния труд представя емпирично тест-

ване на технологичния модел за бюджетиране и анализ на финансовите по-

казатели за производството, като апробира представените във втора глава 

математически формули от моделираните алгоритми в дейността на индус-

триално предприятие с предмет на дейност производство на електрическа и 

топлинна енергия. Представени са базисна постановка за емпиричното тес-

тване на технологичния модел, както и приложението на алгоритмите от 

технологичния модел по отношение на финансовото бюджетиране, финан-

совия анализ и показателите за оценка на ефективността и степента на из-

пълнение на производствения процес. 

 

Изложението на структурната част цели апробиране на технологичния 

модел, на чиято база да се докаже потребността от въвеждането му в бизнес 

информационните системи. Въз основа на моделираните в предходната част 

на монографичния труд алгоритми следва да се извърши емпирично тест-

ване с финансови данни, което представя необходимостта на съвременните 

бизнес информационни системи от приложението на разработения техноло-

гичен модел. Емпиричното тестване е насочено към приложение на изложе-

ния математически апарат, което да е базисна основа за внедряването му в 

този вид информационни системи. Потребността от посоченото е предизви-

кана от целите на финансовия мениджмънт на индустриалното предприятие 

по отношение на този тип резултатна информация, която би подобрила тех-

нологичните и бизнес процесите по вземане на адекватни, рационални и 



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

201 

 

обосновано аргументирани управленски решения за ръководенето на фи-

нансовата политика на стопанските субекти.   

 

3.1.  Базисна постановка за емпирично тестване на технологичния  

модел в индустриалното предприятие 

 

 Базата за извършване на емпиричното тестване включва използването 

на данни за финансовите показатели от индустриално предприятие за про-

изводство на електрическа и топлинна енергия – АЕЦ Козлодуй ЕАД. За 

целта е апробирана информация от официално публикуваните към м. сеп-

тември 2022 г. годишни финансови отчети на дружеството за периодите: 

2018 г., 2019 г. и 2020 г. Поради изискване за конфиденциалност на инфор-

мацията, представените по-долу финансови данни в частта за финансово 

бюджетиране са с принципен характер, като се приемат следните бази за 

емпирично тестване:  

 При финансовото бюджетиране на производството за 2019 г. се прие-

мат данните от годишния финансов отчет за 2018 г. по количества и 

стойности, като последните се умножават по процента на инфлация 

на годишна база. В този случай за базисна величина се приема нача-

лото на предходния отчетен период, като за 2019 г. се извличат офи-

циални данни за процента на инфлация от Националния статисти-

чески институт към 1.1.2019 г., спрямо базисния период – 1.1.2018 г., 

който се изчислява на 3,0 %; 

 При финансовото бюджетиране на производството за 2020 г. се прие-

мат данните от годишния финансов отчет за 2019 г. по количества и 

стойности, като последните се умножават по процента на инфлация 

на годишна база. В този случай за базисна величина се приема нача-

лото на предходния отчетен период, като за 2019 г. се извличат офи-
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циални данни за процента на инфлация от Националния статисти-

чески институт към 1.1.2020 г., спрямо базисния период – 1.1.2019 г., 

който е 4,1 %. 

АЕЦ Козлодуй ЕАД е с основен предмет на дейност производство и 

продажба на електрическа енергия, като допълнителна дейност дружеството 

извършва производство и продажба на топлинна енергия за обезпечаването 

на производствения процес по производство на електрическа енергия, както 

и за нуждите на гр. Козлодуй. На тази база официално представените във 

финансовите отчети преки и косвени разходи за реализация на производст-

вения процес се разпределят изцяло между двете дейности въз основа на 

представения в предходната структурна част коефициент на разпределение, 

като за основа се приемат натуралните показатели за общото брутно коли-

чество произведена енергия в MWh, умножено по припадаща се част за съ-

ответната дейност – производство на електрическа енергия, респ. производ-

ство на топлинна енергия. Коефициентът на разпределение се изчислява по-

отделно за потребностите на финансовото бюджетиране – на основание пла-

нираните количества за целите на производствената програма, а за финан-

совия анализ – на база действителните произведени и отчетени количества 

продукция. Въз основа на посоченото, базисните натурални показатели за 

производството на електрическа и топлинна енергия от АЕЦ Козлодуй ЕАД 

за периода 2019 г. – 2020 г., придобива следното изражение (Табл. 2.): 

 

Табл. 2. Натурални показатели на производството на енергия за периода 2019 г. – 

2020 г. 

Показатели на  

производството на  

продукция (в MWh) 

План за 

2019 г. 

Отчет за 

2019 г. 

План за 

2020 г. 

Отчет за 

2020 г. 

Брутно производство на  

електрическа енергия  
16 125 288 16 555 288 16 555 288 16 625 765 

Брутно производство на  

топлинна енергия 
198 026 183 358 183 358 152 138 

Общ обем на  16 323 314 16 738 646 16 738 646 16 777 903 
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производството: 

 

За реализацията на финансово бюджетиране се метрифицира коефи-

циентът на разпределение на база брутното количество продукция в MWh., 

планирано за производство по прогнозни данни за отделните периоди – 2019 

г. и 2020 г., представено в Табл. 3.  

 

Табл. 3. Разпределение на прогнозираните показатели за производството на продук-

ция 

Прогнозирани показатели за 

производството на  

продукция (в MWh) 

План за 

2019 г. 

Коефици-

ент на раз-

пределе-

ние 

План за 

2020 г. 

Коефи-

циент на 

разпреде-

ление 

Брутно производство на  

електрическа енергия  
16 125 288 98,79% 16 625 765 98,90% 

Брутно производство на  

топлинна енергия 
198 026 1,21% 152 138 1,10% 

Общ обем на  

производството: 
16 323 314 100,00% 16 738 646 100,00% 

 

 Въз основа на представеното може да се направи заключението, че 

преките и косвените разходи за производството на електрическа и топлинна 

енергия се бюджетират като за 2019 г. коефициентът на разпределение на 

електрическата към този на топлинната енергия е 98,79% към 1,21%, а този 

за 2020 г. е 98,90% към 1,10%. 

По отношение на изпълнението на финансовия анализ на показателите 

за производството се измерва коефициентът на разпределение на база брут-

ното произведено количество продукция в MWh., по отчетни данни за от-

делните периоди – 2019 г. и 2020 г., представено в Табл. 4.  

 

Табл. 4. Разпределение на отчетените показатели за производството на продукция 

Показатели на  

производството на  

продукция (в MWh) 

Отчет за 

2019 г. 

Коефици-

ент на раз-

пределе-

ние 

Отчет за 

2020 г. 

Коефи-

циент на 

разпреде-

ление 
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Брутно производство на елект-

рическа енергия  
16 555 288 98,90% 16 555 288 98,91% 

Брутно производство на топ-

линна енергия 
183 358 1,10% 183 358 1,09% 

Общ обем на  

производството: 
16 738 646 100,00% 16 777 903 100,00% 

 

Въз основа на представеното може да се направи заключението, че за 

целите на анализа на преките и косвените разходи за производството на 

електрическа и топлинна енергия се извършва разпределение, като за 2019 

г. коефициентът на разпределение на електрическата към този на топлин-

ната енергия е 98,90% към 1,10%, а този за 2020 г. е 98,91% към 1,09%. 

 Настоящата базисна постановки представя основата за извършването 

на бюджетиране и анализ на финансовите показатели за производството на 

електрическа и топлинна енергия, които са изложени в следващите параг-

рафи от структурната част.  

 

3.2.  Емпиричен тест на алгоритъма за бюджетиране на финансовите  

показатели за производството на продукция 

 

 Алгоритъмът за бюджетиране на финансовите показатели за произ-

водството на продукция се извършва, като първо се установява стойност-

ният размер на прогнозния финансов резултат чрез приложение на матема-

тическата формула (2.1.1), като за целта се съпоставят стойностите на пла-

нираните приходи, спрямо тези на планираните разходи, при спазване на ог-

раниченията този резултат да е по-голям от нула и предприятието да се 

стреми към максимизирането му. Чрез апробиране на емпирични данни се 

извършва следните изчисления: 

 При прогнозиране на финансовия резултат от производството за 2019 

г. (в хил. лв.): 

PFRj = 1 134 096 хил. лв. – 926 085 хил. лв. = 208 011 хил. лв. 
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PFRj ≥ 0 

PFRj → max, 

 

В резултат на представеното може да се направи извод, че стойността 

на измерения прогнозен размер на финансовия резултат възлиза на 208 011 

хил. лв., като са спазени заложените ограничения. В структурно отношение 

по отделни видове производства, същият се разпределя по следния начин: 

o Прогнозният финансов резултат по отношение на производст-

вото на електрическа енергия възлиза на 215 027 хил. лв.  

(1 132 029 хил. лв. – 917 002 хил. лв.); 

o Прогнозният финансов резултат по отношение на производст-

вото на топлинна енергия възлиза на -7016 хил. лв. (2067 хил. лв. 

– 9083 хил. лв.). 

Заключението от посоченото е, че на първо място процесът по произ-

водство на електрическа енергия се очаква да реализира на енергийните па-

зари значително от планираното за производство количество електроенер-

гия. На следващо място, същият този процес издържа във финансово отно-

шение процеса по производство на топлинна енергия, тъй като за да се из-

пълнява първият, технологично е необходимо да бъде подпомогнат от вто-

рия. Поради тази причина за производството на топлинна енергия се извър-

шва финансово обезпечаване чрез приходите от продажба на произведената 

електроенергия. В този случай при финансово бюджетиране, финансовият 

резултат се прогнозира като загуба (отрицателен), а целта на математичес-

кото ограничение е същата да бъде минимизирана.   

 Прогнозиране на финансовия резултат от производството за 2020 г. (в 

хил. лв.): 

PFRj = 1 367 926 хил. лв. – 1 002 154 хил. лв. = 365 772 хил. лв. 

PFRj ≥ 0 

PFRj → max, 
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В резултат на представеното може да се направи извод, че стойността 

на измерения прогнозен размер на финансовия резултат възлиза на 365 772 

хил. лв., като са спазени заложените ограничения. В структурно отношение 

по отделни видове производства, същият се разпределя по следния начин: 

o Прогнозният финансов резултат по отношение на производст-

вото на електрическа енергия възлиза на 372 516 хил. лв.  

(1 365 914 хил. лв. – 993 398 хил. лв.); 

o Прогнозният финансов резултат по отношение на производст-

вото на топлинна енергия възлиза на -6744 хил. лв. (2012 хил. лв. 

– 8756 хил. лв.). 

Заключението от посоченото е, че в съпоставка с установените данни 

за 2019 г., през 2020 г. се очаква на първо място процесът по производство 

на електрическа енергия да реализира значително покачване на приходите 

от продажби въз основа на очакван ръст в производството и реализацията 

на значително количество електроенергия. На следващо място, производст-

вото на електрическа енергия продължава да издържа във финансово отно-

шение процеса по производство на топлинна енергия, като в тази ситуация 

се наблюдава намаление в очаквания финансов резултат от -7016 хил. лв. (за 

2019 г.) на -6744 хил. лв. (през 2020 г.), като по този начин се изпълнява 

заложеното математическо ограничение при бюджетирането, а именно: от-

рицателният финансов резултат за производството и реализацията на топ-

линна енергия да бъде минимизиран.   

  Следващият момент представлява бюджетирането на показателите, 

определящи изражението на финансовия резултат – очакваните разходи за 

производството на продукция и очаквани приходи от продажби на продук-

ция.  

По отношение на бюджетирането на производствените разходи, съ-

щите могат да се прогнозират общо и в две категории – разходи за произ-

водство на електрическа енергия и разходи за производство на топлинна 
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енергия. За целта се използва предложеният по-горе алгоритъм за финан-

сово бюджетиране на разходните факторни показатели за производството 

чрез математически формули (2.1.3), (2.1.5), (2.1.6) и (2.1.16), при които се 

залага ограничение относно планирането на разходите, като същите следва 

да бъдат минимизирани. В изпълнение на посоченото се представя следният 

бюджет по видове разходни показатели, разпределени по видове производ-

ства – в хил. лв. и в структурно разпределение, за целите на финансовото 

бюджетиране: 

 

Табл. 5. Бюджет на разходните финансови показатели за 2019 г. и 2020 г. 

Разходни  

показатели 

Производство на електрическа 

енергия 

Производство на топлинна 

енергия 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

хил. 

лв. 

стр. 

разпр. 

хил. 

лв. 

стр. 

разпр. 

хил. 

лв. 

стр. 

разпр. 

хил. 

лв. 

стр. 

разпр. 

Преки разходи,  

в т. ч.: 
873627 95,3% 950031 95,6% 8552 94,2% 8274 94,5% 

Разходи за  

енергоемкост 
140724 15,3% 117448 11,8% 1724 19,0% 1565 17,9% 

Разходи за  

материалоемкост 
13869 1,5% 20678 2,1% 170 1,9% 230 2,6% 

Разходи за външна 

поддръжка 
109140 11,9% 138657 14,0% 1337 14,7% 1346 15,4% 

Разходи за  

експлоатация 
202053 22,0% 173359 17,5% 2475 27,2% 1928 22,0% 

Разходи за  

трудоемкост 
224561 24,5% 283520 28,5% 2750 30,3% 3153 36,0% 

Други разходи 182920 19,9% 216023 21,7% 92 1,0% 48 0,5% 

Разходи за  

технологичен брак 
360 0,0% 346 0,0% 4 0,0% 4 0,0% 

Косвени разходи 43375 4,7% 43367 4,4% 531 5,8% 482 5,5% 

Общо: 917002 100,0% 993398 100,0% 9083 100,0% 8756 100,0% 

 

 Представените стойности на разходните показатели за производст-

вото на продукция могат да се обобщят, както следва:  

Планираният общ размер на преките производствени разходи за 2019 

г. възлиза на стойност 882 179 хил. лв., като същият следва да клони към 
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минимизиране. По отношение на преките разходи по отделни видове произ-

водства, заложената максимална стойност на този показател за производст-

вото на електрическа енергия не трябва да надхвърля 873 627 хил. лв. по 

прогнозни данни, а преките разходи за производство на топлинна енергия 

следва да бъдат не повече от 8552 хил. лв. 

Прогнозираният общ размер на преките разходи за 2020 г. следа да не 

надхвърля максималната стойност от 958 305 хил. лв., разпределени за от-

делни видове производства, както следва: 

o За производството на електрическа енергия – максимална стой-

ност от 950 031 хил. лв.; 

o За производството на топлинна енергия – максимална стойност 

от 8274 хил. лв. 

За 2019 г. планираният общ размер на косвените разходи възлиза на 

стойност 43 906 хил. лв., като същият следва да клони към минимизиране. 

По отношение на косвените разходи по отделни видове производства, зало-

жената максимална стойност на този показател за производството на елект-

рическа енергия не трябва да надхвърля 43 375 хил. лв. по прогнозни данни, 

а косвените разходи за производство на топлинна енергия следва да бъдат 

не повече от 531 хил. лв. 

Прогнозираният общ размер на косвените разходи за 2020 г. следа да 

не надхвърля максималната стойност от 43 849 хил. лв., разпределени за от-

делни видове производства, както следва: 

o За производството на електрическа енергия – максимална стой-

ност от 43 367 хил. лв.; 

o За производството на топлинна енергия – максимална стойност 

от 482 хил. лв. 

За производството на електрическа енергия са прогнозирани следните 

видове преки производствени разходи по стойности и структурно разпреде-

ление, както следва: 
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 Разходите за енергоемкост за 2019 г. възлизат на 140 724 хил. лв., ко-

ето представлява 15,3% от общата стойност на всички разходи, имащи от-

ношение към производството на електроенергия. През 2020 г. прогнозната 

стойност на този показател възлиза на 117 448 хил. лв. или 11,8% от разхо-

дите за производство на електрическа енергия; 

 Планираните разходи за материалоемкост през 2019 г. възлизат на 

стойност 13 869 хил. лв., или 1,5% от общата стойност на разходите за про-

изводство на електроенергия. За 2020 г. стойността на този показател е 

20 678 хил. лв., което представлява увеличение до 2,1% от разходите за про-

изводство на този вид продукция; 

 Разходите за външна поддръжка за 2019 г. са с прогнозен размер от 

109 140 хил. лв., което в структурно отношение представлява 11,9%. През 

2020 г. този показател на разходите е с прогнозна стойност от 138 657 хил. 

лв. или 14% от разходите за производство на електрическа енергия; 

 Разходите за експлоатация на производственото оборудване за 2019 г. 

възлизат на 202 053 хил. лв., като структурната им част от общите разходи 

за производство на електрическа енергия е 22%. През 2020 г. прогнозната 

стойност на тези разходи възлиза на 173 359 хил. лв., което представлява 

свиване спрямо общия размер на разходите за производство на електрическа 

енергия до 17,5%; 

 За 2019 г. разходите за трудоемкост са с най-голям дял от 24,5% 

спрямо общия размер на разходите за производство на електрическа енер-

гия, а техният прогнозен размер е  224 561 хил. лв. През 2020 г. са планирани 

283 520 хил. лв. разходи за труд, което е увеличение до 28,5% от общата 

стойност на разходите за производство на този вид продукция; 

 Стойността на другите разходи за изпълнението на производството на 

електрическа енергия за 2019 г. възлиза на 182 920 хил. лв., или 19,9% от 

общия размер на разходите за производство на електроенергия. През 2020 г. 
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са планирани 216 023 хил. лв. стойност на другите разходи, което представ-

лява 21,7% от общата стойност на производствените разходи за този вид 

продукция; 

 През 2019 г. са прогнозирани разходи за технологичен брак в размер 

на 360 хил. лв., което е под 0,1% от общата стойност на разходите за произ-

водство на електрическа енергия. За 2020 г. прогнозният им размер е 346 

хил. лв. при запазване на същото структурно отношение спрямо общата 

стойност на разходите за производство на електроенергия. 

При производството на топлинна енергия са прогнозирани следните 

видове преки производствени разходи по стойности и структурно разпреде-

ление, както следва: 

 Разходите за енергоемкост за 2019 г. възлизат на 1724 хил. лв., което 

представлява 19% от общата стойност на всички разходи, имащи отношение 

към производството на топлоенергия. През 2020 г. прогнозната стойност на 

този показател възлиза на 1565 хил. лв. или 17,9% от разходите за производ-

ство на топлинна енергия; 

 Планираните разходи за материалоемкост през 2019 г. възлизат на 

стойност от 170 хил. лв., или 1,9% от общата стойност на разходите за про-

изводството на топлоенергия. За 2020 г. стойността на този показател е 230 

хил. лв., което представлява увеличение до 2,6% от разходите за производс-

тво на този вид продукция; 

 Разходите за външна поддръжка за 2019 г. са с прогнозен размер от 

1337 хил. лв., което в структурно отношение представлява 14,7%. През 2020 

г. този показател на разходите е с прогнозна стойност от 1346 хил. лв. или 

15,4 % от разходите за производство на топлинна енергия; 

 Разходите за експлоатация на производственото оборудване за 2019 г. 

възлизат на 2475 хил. лв., като структурната им част от общите разходи за 

производство на топлинна енергия е 27,2%. През 2020 г. прогнозната стой-

ност на тези разходи възлиза на 1928 хил. лв., което представлява свиване 
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спрямо общия размер на разходите за производство на топлинна енергия до 

22%; 

 За 2019 г. разходите за трудоемкост са с най-голям дял от 30,3% 

спрямо общия размер на разходите за производство на топлоенергия, а тех-

ният прогнозен размер е  2750 хил. лв. През 2020 г. са планирани 3153 хил. 

лв. разходи за труд, което е увеличение до 36% от общата стойност на раз-

ходите за производство на този вид продукция; 

 Стойността на другите разходи за изпълнението на производството на 

топлинна енергия за 2019 г. възлиза на 92 хил. лв., или 1% от общия размер 

на разходите за производство на този вид продукция. През 2020 г. са плани-

рани 48 хил. лв. стойност на другите разходи, което представлява свиване 

до 0,5% от общата стойност на производствените разходи за топлоенергия; 

 През 2019 г. са прогнозирани разходи за технологичен брак в размер 

на 4 хил. лв., което е под 0,1% от общата стойност на разходите за произ-

водство на топлинна енергия. За 2020 г. прогнозният им размер се запазва 

на 4 хил. лв., което отразява и същото структурно отношение спрямо общата 

стойност на разходите за производство на този вид продукция. 

Въз основа на изложеното дотук могат да се детайлизират прогноз-

ните факторни елементи на представените по-горе групи преки производст-

вени разходи. За целта се извършва емпирично тестване на база представе-

ните в алгоритъма за бюджетиране формули (2.1.7) – (2.1.14) при задаване 

на съответните математически ограничения.  

По отношение на разходите за енергоемкост се залага ограничението 

по математическата формула (2.1.7), при което съставните факторни еле-

менти на разходния показател, а именно: разходи за ядрено гориво, сма-

зочни материали и горива и разходи за закупена електроенергия, да не над-

вишава прогнозната стойност от 140 724 хил. лв. за 2019 г. и съответно  
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117 448 хил. лв. за 2020 г. при производството на електроенергия. За произ-

водството на топлинна енергия, прогнозната стойност на тези разходи не 

трябва да бъде повече от 1724 хил. лв. през 2019 г. и 1565 хил. лв. през 2020г. 

При разходите за материалоемкост се залага ограничението по мате-

матическата формула (2.1.8), при което съставните факторни елементи на 

разходния показател, а именно: разходи за резервни части и инструменти, за 

материали и текуща поддръжка, за специализирано облекло, за реагенти за 

производството, за специализирана литература и канцеларски материали, за 

строителни материали и метали и за рекламни материали, да не надвишава 

прогнозната стойност от 13 869 хил. лв. за 2019 г. и съответно 20 678 хил. 

лв. за 2020 г. при производството на електроенергия. За производството на 

топлинна енергия, прогнозната стойност на тези разходи не трябва да бъде 

повече от 170 хил. лв. през 2019 г. и 230 хил. лв. през 2020 г. 

Относно разходите за енергоемкост се залага ограничението по мате-

матическата формула (2.1.9), при което съставните факторни елементи на 

разходния показател, а именно: разходи за ремонти и сервизни услуги, за 

застраховка на имущество и ядрена вреда, за въоръжена и противопожарна 

охрана, за такси за разрешения от регулаторни органи, за данъци и такси, за 

такси за достъп до ел. преносна мрежа, за консултантски услуги, за транс-

порт, за услуги по предоставяне на предпазна храна по наредба, за хигиени-

зиране и озеленяване, за услуги по водоснабдяване, водоползване и канали-

зация, за изследвания, замервания и контрол, за обучения и квалификация, 

за информационни, пощенски, телефонни услуги и др., да не надвишава 

прогнозната стойност от 109 140 хил. лв. за 2019 г. и съответно 138 657 хил. 

лв. за 2020 г. при производството на електроенергия. За производството на 

топлинна енергия, прогнозната стойност на тези разходи не трябва да бъде 

повече от 1337 хил. лв. през 2019 г. и 1346 хил. лв. през 2020 г. 
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За разходите за експлоатация на производственото оборудване се за-

лага ограничението по математическата формула (2.1.10), при което състав-

ните факторни елементи на разходния показател, а именно: разходи за амор-

тизация на сгради, за амортизация на машини съоръжения и оборудване, за 

амортизация на транспортни средства, за амортизация на стопански инвен-

тар и за амортизация на нематериални активи, да не надвишава прогнозната 

стойност от 202 053 хил. лв. за 2019 г. и съответно 173 359 хил. лв. за 2020 

г. при производството на електроенергия. За производството на топлинна 

енергия, прогнозната стойност на тези разходи не трябва да бъде повече от 

2475 хил. лв. през 2019 г. и 1928 хил. лв. през 2020 г. 

По отношение на разходите за трудоемкост се залага ограничението 

по математическата формула (2.1.11), при което съставните факторни еле-

менти на разходния показател, а именно: разходи за заплати, за осигури-

телни вноски, социални разходи, разходи за храна, др. разходи за социално 

и битово обслужване, за обезщетения по Кодекса на труда и разходи за до-

ходи при пенсиониране, да не надвишава прогнозната стойност от 224 561 

хил. лв. за 2019 г. и съответно 283 520 хил. лв. за 2020 г. при производството 

на електроенергия. За производството на топлинна енергия, прогнозната 

стойност на тези разходи не трябва да бъде повече от 2750 хил. лв. през 2019 

г. и 3153 хил. лв. през 2020 г. 

При другите разходи се залага ограничението по математическата 

формула (2.1.12), при което съставните факторни елементи на разходния по-

казател, а именно: разходи за годишна вноска във фонд „Извеждане от екс-

плоатация ядрени съоръжения“, за годишна вноска във фонд „Радиоактивни 

отпадъци“, за годишна вноска във фонд „СЕС“, имащи отношение само при 

производството на електроенергия, както и даренията, спонсорството и въз-

становеното финансиране, членски внос, глоби и неустойки и др., да не над-

вишава прогнозната стойност от 182 920 хил. лв. за 2019 г. и съответно 216 
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023 хил. лв. за 2020 г. при производството на електроенергия. За производ-

ството на топлинна енергия, прогнозната стойност на тези разходи не трябва 

да бъде повече от 92 хил. лв. през 2019 г. и 48 хил. лв. през 2020 г. 

Относно разходите за технологичен брак се залага ограничението по 

математическата формула (2.1.13), при което съставните факторни елементи 

на разходния показател, да не надвишава прогнозната стойност от 360 хил. 

лв. за 2019 г. и съответно 346 хил. лв. за 2020 г. при производството на елек-

троенергия. За производството на топлинна енергия, прогнозната стойност 

на тези разходи не трябва да бъде повече от 4 хил. лв. през 2019 г. и същата 

сума през 2020 г. 

За другата основа група разходи – косвените разходи, имащи отноше-

ние към производствения процес, се залага ограничението по математичес-

ката формула (2.1.16), при което съставните факторни елементи на разход-

ния показател, а именно: разходи за провизии, за командировки, за обез-

ценка на материални запаси, в т. ч. реинтегрирана обезценка, представи-

телни разходи и др., да не надвишава прогнозната стойност от 43 375 хил. 

лв. за 2019 г. и съответно 43 367 хил. лв. за 2020 г. при производството на 

електроенергия. За производството на топлинна енергия, прогнозната стой-

ност на тези разходи не трябва да бъде повече от 531 хил. лв. през 2019 г. и 

482 хил. лв. през 2020 г. 

По отношение на бюджетирането на приходите за продажба на про-

дукция, те също могат да се прогнозират общо и в две категории – приходи 

от продажби на електрическа енергия и приходи от продажби на топлинна 

енергия. За целта се използва предложеният по-горе алгоритъм за финан-

сово бюджетиране на приходните факторни показатели чрез математически 

формули (2.1.17) и (2.1.18), при които се залага ограничение при планира-

нето на приходите, като целта е същите да се стремят към максимизиране. 
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В изпълнение на посоченото се представя следният бюджет по видове при-

ходи от продажба на продукция – в хил. лв. и в структурно разпределение, 

за целите на финансовото бюджетиране: 

 

Табл. 6. Бюджет на приходните финансови показатели за 2019 г. и 2020 г. 

Приходни показатели 

План 

2019 г. 2020 г. 

хил. лв. стр. разпр. хил. лв. стр. разпр. 

Приходи от продажби на  

електрическа енергия, в т.ч.: 
1132029 99,8% 1365914 99,9% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

нерегулиран пазар 

89172 7,9% 1301 0,1% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

борсов пазар 

907769 80,0% 1230655 90,0% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

регулиран пазар 

134794 11,9% 133255 9,7% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

балансиращ пазар 

295 0,0% 1850 0,1% 

Приходи от продажби на  

топлинна енергия 
2067 0,2% 2012 0,1% 

Общо: 1134096 100,0% 1367926 100,0% 

 

Представените стойности на приходните показатели във връзка с про-

дажбите на произведена продукция могат да се обобщят, както следва:  

Планираният общ размер на приходите от продажби за 2019 г. възлиза 

на стойност от 1 134 096 хил. лв., като същият следва да клони към макси-

мизиране. По отношение на приходите от продажби на отделни видове про-

изведена продукция, заложената максимална стойност на този показател за 

продажбата на електрическа енергия не трябва да бъде под 1 132 029 хил. 

лв. по прогнозни данни, а приходите от продажби на топлинна енергия 

следва да бъдат не по-малко от 2067 хил. лв. 
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Прогнозираният общ размер на приходите от продажби на продукция 

за 2020 г. следа да не е под минималната стойност от 1 367 926 хил. лв., 

разпределени за продажбите на отделни видове продукция, както следва: 

o За продажбите на електрическа енергия – минимална стойност 

от 1 365 914 хил. лв.; 

o За продажбите на топлинна енергия – минимална стойност от 

2012 хил. лв. 

По отношение на приходите от продажби на електрическа енергия са 

прогнозирани следните приходни факторни показатели – по стойности и 

структурно разпределение, както следва: 

 Приходи от продажба на електрическа енергия на нерегулиран пазар 

за 2019 г. на стойност 89 172 хил. лв., което представлява 7,9% от общата 

стойност на всички приходи. През 2020 г. прогнозната стойност на този по-

казател се свива до 1301 хил. лв. или 0,1% от всички приходи; 

 Планираните приходи от продажба на електрическа енергия на борсов 

пазар през 2019 г. възлизат на стойност от 907 769 хил. лв., или 80% от об-

щата стойност на приходите. За 2020 г. прогнозната стойност на този пока-

зател се покачва до 1 230 655 хил. лв., което представлява ръст до 90% от 

общата планирана стойност приходите; 

 Приходите от продажба на електрическа енергия на регулиран пазар 

за 2019 г. са с прогнозен размер от 134 794 хил. лв., което в структурно от-

ношение представлява 11,9%. През 2020 г. този показател на приходите е с 

прогнозна стойност от 133 255 хил. лв. или 9,7 % от общата стойност на 

приходите от продажба на продукция; 

 Планираните приходи от продажба на електрическа енергия на балан-

сиращ пазар през 2019 г. възлизат на стойност от 295 хил. лв., или по 0,1% 

от общата стойност на приходите. За 2020 г. прогнозната стойност на този 

показател леко се покачва до 1850 хил. лв., което представлява увеличение 

до 0,1% от общата планирана стойност приходите. 
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Чрез апробиране на формулата (2.1.18) за бюджетиране на приходите 

въз основа на дедуктивния подход, при който очакваните приходи от про-

дажби се разделя на съставни факторни показатели, като: планиран обем на 

продукцията и продажна цена може да се извърши детайлизация на данните  

чрез извеждането им в следния бюджет: 

 

Табл. 7. Бюджет на приходните финансови показатели за 2019 г. и 2020 г. по количес-

тво и средна продажна цена 

Приходни показатели за планираната  

реализация на продукция 

План за 

2019 г. 

План за 

2020 г. 

Продажби на електрическа енергия /в MWh/ 15 312 415 15 742 719 

Приходи от продажби на електрическа енергия  

/в хил. лв./ 
1 132 029 1 365 913 

Средна продажна стойност за MWh електрическа 

енергия /в лв./ 
73,93 86,76 

Продажби на топлинна енергия /в MWh/ 91 513 78 552 

Приходи от продажби на топлинна енергия /в хил. лв./ 2 067 2 012 

Средна продажна стойност за MWh топлинна  

енергия /в лв./ 
22,59 25,61 

Общо приходи от продажби  

на продукция /в хил. лв./ 
1 134 096 1 367 925 

 

В резултат на представеното могат да се направят следните изводи: 

Планираното количество на продажбите на електрическа енергия в на-

турално изражение възлиза на 15 312 415 MWh за 2019 г. и 15 742 719 MWh 

през 2020 г. На тази основа се планирана стойност на приходите от про-

дажби на този вид продукция в размер на 1 132 029 хил. лв. за 2019 г. и 

1 365 913 хил. лв. за 2020 г., което определя средна продажна стойност за 

MWh електрическа енергия в размер на 73,93 лв./MWh за 2019 г. и 86,76 

лв./MWh за 2020 г. 

Прогнозата за количеството на продажбите на топлинна енергия в на-

турално изражение възлиза на 91 513 MWh за 2019 г. и 78 552 MWh през 

2020 г. На тази основа се планирана стойност на приходите от продажби на 

този вид продукция в размер на 2067 хил. лв. за 2019 г. и 2012 хил. лв. за 
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2020 г., което определя средна продажна стойност за MWh топлинна енер-

гия в размер на 22,59 лв./MWh за 2019 г. и 25,61 лв./MWh за 2020 г. 

На база получените резултати от приложението на алгоритъма за бю-

джетиране на финансовите показатели в индустриалните предприятия по от-

ношение на прогнозно-резултативните величини се доказва потребността от 

интегрирането му в бизнес информационните системи с цел подобряване на 

необходимата за вземане на управленски решения информация. 

 

3.3.  Емпиричен тест на алгоритъма за анализ на финансовите  

показатели за производството на продукция 

 

 Алгоритъмът за анализ на финансовите показатели за производството 

на продукция се извършва, като първо се извлича информацията за отчете-

ните производствени разходи от годишните финансови отчети на АЕЦ Коз-

лодуй ЕАД за 2019 г. и 2020 г., както следва: 

 За 2019 г. отчетените финансови данни за производствените разходи 

могат да се представят по следния начин в табличен вид: 

 

Табл. 8. Отчет на разходните финансови показатели за 2019 г. 

Разходни показатели 

Производство 

на електри-

ческа енергия 

Производство 

на топлинна 

енергия 

Обща стойност 

на производст-

вените разходи 

Преки разходи, в т. ч.: 912320 7885 920205 

Разходи за енергоемкост 112714 1254 113968 

Разходи за материалоемкост 19864 221 20085 

Разходи за външна поддръжка 133010 1479 134489 

Разходи за експлоатация 166531 1852 168383 

Разходи за трудоемкост 272354 3029 275383 

Други разходи 207515 46 207561 

Разходи за технологичен брак 332 4 336 

Косвени разходи 41659 463 42122 

Общо: 953979 8348 962327 
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 За 2020 г. отчетените финансови данни за производствените разходи 

могат да се представя по следния начин в табличен вид: 

 

Табл. 9. Отчет на разходните финансови показатели за 2020 г. 

Разходни показатели 

Производство 

на електри-

ческа енергия 

Производство 

на топлинна 

енергия 

Обща стойност 

на производст-

вените разходи 

Преки разходи, в т. ч.: 920451 7998 928449 

Разходи за енергоемкост 117712 1297 119009 

Разходи за материалоемкост 12743 140 12883 

Разходи за външна поддръжка 155643 1715 157358 

Разходи за експлоатация 176035 1940 177975 

Разходи за трудоемкост 254982 2810 257792 

Други разходи 200201 61 200262 

Разходи за технологичен брак 3135 35 3170 

Косвени разходи 38815 428 39243 

Общо: 959266 8426 967692 

 

 На тази база започва извършването на аналитични процедури по отно-

шение финансовия анализ на разходните финансови показатели за реализи-

рания производствен процес. За целта първо се установява изменението в 

равнището на разходите за производство на продукция като се съпостави 

общата стойност на тези разходи за текущия (2020 г.) спрямо базисния пе-

риод (2019 г.). Метрифицирането може да се извърши както в абсолютна, 

така и в относителна стойност. Абсолютната стойност на изменението в рав-

нището се измерва чрез следното изчисление: 

 

∆С = 967 692 хил. лв. – 962 327 хил. лв. = 5365 хил. лв. 

 

 

Относителната стойност на изменението в равнището се измерва чрез 

следното изчисление: 
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%∆С = 967 692 хил. лв.  х 100 = 100,56% 

   962 327 хил. лв. 

 

 На следващо място се установява темпа на изменение на производст-

вените разходи в относителна стойност чрез приложението на следната ма-

тематическа формула: 

 

∆Сt =      5365 хил. лв.    х100   = 0,56% 

  962 327 хил. лв. 

 

 Въз основа на представената по-горе информация от годишните фи-

нансови отчети за 2019 г. и за 2020 г. на индустриалното предприятие може 

да се метрифицират изменението в равнището по отделни факторни показа-

тели на видовете разходи в абсолютна и в относителна стойност, както и 

темпа на изменение на отделните факторни разходни показатели по отделни 

видове производства, както следва: 

Изменението в равнището на разходните факторни показатели при 

производството на електрическа енергия може да се представи по следния 

начин в табличен вид: 

 

Табл. 10. Изменение в равнището на разходните факторни показатели при производс-

твото на електрическа енергия 

Разходни показатели 

2019 г. 2020 г. 
Изменение на разход-

ните показатели 
Темп на 

измене-

ние хил. 

лв. 

хил. 

лв. 

аб. ст-ст 

/хил. лв./ 

отн. ст-ст 

/%/ 

Преки разходи, в т. ч.: 912320 920451 8131 100,89% 0,89% 

Разходи за енергоемкост 112714 117712 4998 104,43% 4,43% 

Разходи за материалоемкост 19864 12743 -7121 64,15% -35,85% 

Разходи за външна под-

дръжка 
133010 155643 22633 117,02% 17,02% 

Разходи за експлоатация 166531 176035 9504 105,71% 5,71% 

Разходи за трудоемкост 272354 254982 -17372 93,62% -6,38% 

Други разходи 207515 200201 -7314 96,48% -3,52% 

Разходи за технологичен брак 332 3135 2803 943,55% 843,55% 
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Косвени разходи 41659 38815 -2844 93,17% -6,83% 

Общо: 953979 959266 5287   

 

 На основание представената в таблицата преработена финансова ин-

формация могат да се направят следните изводи по отношение на разходите, 

свързани с производството на електрическа енергия: 

 Преките разходи се увеличават в абсолютно изражение с 8131 хил. лв., 

като добиват изражение от 100,89% от стойността им през базисния период, 

или бележат ръст с темп от 0,89%. По отделни факторни показатели на пре-

ките разходите изменението в равнището е, както следва: 

o Разходите за енергоемкост регистрират изменение в стойността си в 

посока на увеличение от 4998 хил. лв., като добиват изражение от 104,43% 

от базисната им стойност, или отчитат увеличение с темп от 4,43%; 

o Разходите за материалоемкост регистрират изменение в стойността си 

в посока на намаление от 7121 хил. лв., като добиват изражение от 64,15% 

от базисната им стойност, или бележат спад с темп от 35,85%; 

o Разходите за външна поддръжка регистрират изменение в стойността 

си в посока на увеличение от 22 633 хил. лв., като добиват изражение от 

117,02% от базисната им стойност, или отчитат увеличение с темп от 

17,02%; 

o Разходите за експлоатация на производственото оборудване регистри-

рат изменение в стойността си в посока на увеличение от 9504 хил. лв., като 

добиват изражение от 105,71% от базисната им стойност, или отчитат уве-

личение с темп от 5,71%; 

o Разходите за трудоемкост регистрират изменение в стойността си в 

посока на намаление от 17 372 хил. лв., като добиват изражение от 93,62% 

от базисната им стойност, или бележат спад с темп от 6,38%; 
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o Другите разходи също регистрират намаление в стойността си от 7314 

хил. лв., като добиват изражение от 96,48% от базисната им стойност, или 

отчитат спад с темп от 3,52%; 

o Разходите за технологичен брак регистрират изменение в стойността 

си в посока на увеличение от 2803 хил. лв., като добиват изражение от 

943,55% от базисната им стойност, или отчитат ръст с темп от 843,55%. 

Косвените разходи бележат спад в абсолютно изражение с 2844 хил. 

лв., като добиват изражение от 93,17% от стойността им през базисния пе-

риод, или отчитат намаление с темп от 6,83%. 

Изменението в равнището на разходните факторни показатели при 

производството на топлинна енергия може да се представи по следния начин 

в табличен вид: 

 

Табл. 11. Изменение в равнището на разходните факторни показатели при производс-

твото на топлинна енергия 

Разходни показатели 

2019 г. 2020 г. 
Изменение на раз-

ходните показатели 

Темп 

на из-

мене-

ние хил. лв. хил. лв. 
аб. ст-ст 

/хил. лв./ 

отн. ст-ст 

/%/ 

Преки разходи, в т. ч.: 7885 7998 113 101,43% 1,43% 

Разходи за енергоемкост 1254 1297 43 103,43% 3,43% 

Разходи за материалоемкост 221 140 -81 63,35% -36,65% 

Разходи за външна поддръжка 1479 1715 236 115,96% 15,96% 

Разходи за експлоатация 1852 1940 88 104,75% 4,75% 

Разходи за трудоемкост 3029 2810 -219 92,77% -7,23% 

Други разходи 46 61 15 132,61% 32,61% 

Разходи за технологичен брак 4 35 31 934,88% 834,88% 

Косвени разходи 463 428 -35 92,44% -7,56% 

Общо: 8348 8426 78   

 

На основание представената в таблицата обработена финансова ин-

формация могат да се направят следните изводи по отношение на разходите, 

свързани с производството на топлинна енергия: 
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 Преките разходи се увеличават в абсолютно изражение със 113 хил. 

лв., като добиват изражение от 101,43% от стойността им през базисния пе-

риод, или бележат ръст с темп от 1,43%. По отделни факторни елементи на 

преките разходите изменението в равнището е, както следва: 

o Разходите за енергоемкост регистрират изменение в стойността си в 

посока на увеличение от 43 хил. лв., като добиват изражение от 103,43% от 

базисната им стойност, или отчитат увеличение с темп от 3,43%; 

o Разходите за материалоемкост регистрират изменение в стойността си 

в посока на намаление от 81 хил. лв., като добиват изражение от 63,35% от 

базисната им стойност, или бележат спад с темп от 36,65%; 

o Разходите за външна поддръжка регистрират изменение в стойността 

си в посока на увеличение от 236 хил. лв., като добиват изражение от 

115,96% от базисната им стойност, или отчитат увеличение с темп от 

15,96%; 

o Разходите за експлоатация на производственото оборудване регистри-

рат изменение в стойността си в посока на увеличение от 88 хил. лв., като 

добиват изражение от 104,75% от базисната им стойност, или отчитат уве-

личение с темп от 4,75%; 

o Разходите за трудоемкост регистрират изменение в стойността си в 

посока на намаление от 219 хил. лв., като добиват изражение от 92,77% от 

базисната им стойност, или бележат спад с темп от 7,23%; 

o Другите разходи регистрират увеличение в стойността си от 15 хил. 

лв., като добиват изражение от 132,61% от базисната им стойност, или от-

читат ръст с темп от 32,61%; 

o Разходите за технологичен брак регистрират изменение в стойността 

си в посока на увеличение от 31 хил. лв., като добиват изражение от 943,55% 

от базисната им стойност, или отчитат ръст с темп от 843,55%. 
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Косвените разходи бележат спад в абсолютно изражение с 35 хил. лв., 

като добиват изражение от 92,44% от стойността си през базисния период, 

или отчитат намаление с темп от 7,56%. 

 Анализът на разходните финансови показатели продължава с метри-

фициране на динамиката на влиянието на всеки един от факторните показа-

тели върху регистрираните дотук резултати от измерване на изменението в 

равнището на съответните разходи. За целта аналитичните процедури се из-

вършват по отделни видове производства – на електроенергия и на топлое-

нергия.  

При метрифицирането на влиянието на всеки един от факторните по-

казатели върху стойността на преките производствени разходи се извършват 

аналитични процедури чрез прилагане на метода на верижното заместване, 

при което стойността на всеки един фактор за текущия период замества 

стойността му през базисния период, спазвайки релацията „причинно-след-

ствена връзка“. За целта се прилагат очертаните по-горе математически фор-

мули – от (2.2.8) до (2.2.13). След това аналитичната процедура продължава 

с измерване динамиката на всеки един от факторните елементи върху об-

щата стойност на изменението на резултативната величина чрез математи-

ческите изчисления: (2.2.14) – (2.2.20). Процедурата завършва с изготвянето 

на аналитичен синтез (съставяне на баланс на отклоненията) с приложение 

на математическа формула (2.2.21). 

Динамиката на влиянието на всеки един от факторните показатели 

върху регистрираното изменение в равнището на преките разходи, свързани 

с производството на електрическа енергия може да се представи в следния 

табличен вид: 

 

Табл. 12. Динамика на разходните факторни показатели на преките разходи при про-

изводството на електроенергия 

Разходни факторни  

показатели 
2019 г. 2020 г. 

Изменение на факторните  

показатели 
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хил. лв. хил. лв. 
аб. ст-ст 

/хил. лв./ 

отн. ст-ст 

/%/ 

Разходи за енергоемкост 112714 117712 4998 61,47% 

Разходи за материалоемкост 19864 12743 -7121 -87,58% 

Разходи за външна поддръжка 133010 155643 22633 278,35% 

Разходи за експлоатация 166531 176035 9504 116,88% 

Разходи за трудоемкост 272354 254982 -17372 -213,65% 

Други разходи 207515 200201 -7314 -89,95% 

Разходи за технологичен брак 332 3135 2803 34,47% 

Общо: 912320 920451 8131  

 

 Общата стойност на изменението на преките разходи при производс-

твото на електроенергия е ръст с 8131 хил. лв., което се дължи на следните 

изменения във разходните факторни показатели при изпълнение на произ-

водствения процес: 

o Влиянието на разходите за енергоемкост се изразява в увеличение на 

стойността на преките разходи с 4998 хил. лв., което представлява 61,47% 

от регистрираното изменение в стойността на последните; 

o Влиянието на разходите за материалоемкост се изразява в намаление 

на стойността на преките разходи със 7121 хил. лв., което представлява (-

87,58%) от регистрираното изменение в стойността на последните; 

o Влиянието на разходите за външна поддръжка се изразява в увеличе-

ние на стойността на преките разходи с 22 633 хил. лв., което представлява 

278,35% от регистрираното изменение в стойността на последните; 

o Влиянието на разходите за експлоатация на производственото оборуд-

ване се изразява в увеличение на стойността на преките разходи с 9504 хил. 

лв., което представлява 116,88% от регистрираното изменение в стойността 

на последните; 

o Влиянието на разходите за трудоемкост се изразява в намаление на 

стойността на преките разходи със 17 372 хил. лв., което представлява (-

213,65%) от регистрираното изменение в стойността на последните; 
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o Влиянието на другите разходи се изразява в намаление на стойността 

на преките разходи със 7314 хил. лв., което представлява (-89,95%) от ре-

гистрираното изменение в стойността на последните; 

o Влиянието на разходите за технологичен брак се изразява в увеличе-

ние на стойността на преките разходи с 2803 хил. лв., което представлява 

34,47% от регистрираното изменение в стойността на последните. 

На следващ ред се измерва динамиката в изменението на факторите на 

косвените разходи – коефициент на разпределение на количеството произ-

ведена продукция и общата стойност на реализираните общопроизводст-

вени разходи за цялостния производствен процес на предприятието през пе-

риода, върху стойността на същите. За анализ на причините за установеното 

изменение при разпределението на факторите, определящи косвените раз-

ходи за производството могат да се извършат аналитични процедури чрез 

приложението на условен показател, който измерва изменението в равни-

щето на коефициента на разпределение спрямо структурата на косвените 

разходи, свързани с производствения процес. За целта се прилага следната 

хронологична последователност от математически изчисления: 

1. Установява се стойността на косвените разходи за базисния период 

като съотношение между коефициент на разпределение на количеството 

произведена продукция и общата стойност на реализираните общопроиз-

водствени разходи за цялостния производствен процес на предприятието 

през периода чрез приложение на математическата формула (2.2.23), както 

следва: 

 

Cеекосвени
2019 = 98,90% х 42 122 хил. лв. = 41 659 хил. лв. 

 

2. На база условен показател се измерва влиянието в промяната на стой-

ността на коефициента на разпределение върху стойността на косвените раз-

ходи чрез приложение на математическата формула (2.2.25), както следва: 
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Cеекосвени
I = 98,91% х 42 122 хил. лв. = 41 663 хил. лв. 

 

3. Метрифицира се динамиката на промяната в равнището на коефици-

ента на разпределение в стойността на косвените разходи чрез приложение 

на математическата формула (2.2.26), както следва: 

 

∆Cеекосвени (Cdis) = 41 663 хил. лв. – 41 659 хил. лв. = 4 хил. лв. 

 

4. Измерва се влиянието на промяната в равнището на стойността на ре-

ализираните общопроизводствени разходи за цялостния производствен про-

цес на предприятието върху стойността на косвените разходи чрез приложе-

ние на математическата формула (2.2.27), както следва:: 

 

∆Cеекосвени (OC) = 39 243 хил. лв. – 41 663 хил. лв. = -2848 хил. лв. 

 

5. Представя се на аналитичен синтез (съставя се баланс на отклонени-

ята) на равнището и динамиката на косвените разходи чрез приложение на 

математическата формула (2.2.28), както следва:  

 

∆Cеекосвени = 4 хил. лв. – 2848 хил. лв. = -2844 хил. лв. 

 

На следващо място, динамиката на влиянието на всеки един от фак-

торните показатели върху регистрираното изменение в равнището на пре-

ките разходи, свързани с производството на топлинна енергия може да се 

представи в следния табличен вид: 

 

Табл. 13. Динамика на разходните факторни показатели на преките разходи при про-

изводството на топлинна енергия 
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Разходни факторни  

показатели 

2019 г. 2020 г. 
Изменение на факторните  

показатели 

хил. лв. хил. лв. 
аб. ст-ст 

/хил. лв./ 

отн. ст-ст  

/%/ 

Разходи за енергоемкост 1254 1297 43 55,23% 

Разходи за материалоемкост 221 140 -81 -104,04% 

Разходи за външна поддръжка 1479 1715 236 303,12% 

Разходи за експлоатация 1852 1940 88 113,03% 

Разходи за трудоемкост 3029 2810 -219 -281,28% 

Други разходи 46 61 15 19,27% 

Разходи за технологичен брак 4 35 31 39,63% 

Общо: 8348 8426 78  

 

 Общата стойност на изменението на преките разходи при производс-

твото на топлинна енергия е 78 хил. лв., което се дължи на следните изме-

нения във разходните факторни показатели при изпълнение на производст-

вения процес: 

o Влиянието на разходите за енергоемкост се изразява в увеличение на 

стойността на преките разходи с 43 хил. лв., което представлява 55,23% от 

регистрираното изменение в стойността на последните; 

o Влиянието на разходите за материалоемкост се изразява в намаление 

на стойността на преките разходи с 81 хил. лв., което представлява (-

104,04%) от регистрираното изменение в стойността на последните; 

o Влиянието на разходите за външна поддръжка се изразява в увеличе-

ние на стойността на преките разходи с 236 хил. лв., което представлява 

303,12% от регистрираното изменение в стойността на последните; 

o Влиянието на разходите за експлоатация на производственото оборуд-

ване се изразява в увеличение на стойността на преките разходи с 88 хил. 

лв., което представлява 113,03% от регистрираното изменение в стойността 

на последните; 
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o Влиянието на разходите за трудоемкост се изразява в намаление на 

стойността на преките разходи с 219 хил. лв., което представлява (-281,28%) 

от регистрираното изменение в стойността на последните; 

o Влиянието на другите разходи се изразява в увеличение на стойността 

на преките разходи с 15 хил. лв., което представлява 19,27% от регистрира-

ното изменение в стойността на последните; 

o Влиянието на разходите за технологичен брак се изразява в увеличе-

ние на стойността на преките разходи с 31 хил. лв., което представлява 

39,63% от регистрираното изменение в стойността на последните. 

На следващ ред се измерва динамиката в изменението на факторите на 

косвените разходи – коефициент на разпределение на количеството произ-

ведена топлинна енергия и общата стойност на реализираните общопроиз-

водствени разходи за цялостния производствен процес на предприятието 

през периода. За целта се прилага следната хронологична последователност 

от математически изчисления: 

1. Установява се стойността на косвените разходи за базисния период 

като съотношение между коефициент на разпределение на количеството 

произведена продукция и общата стойност на реализираните общопроиз-

водствени разходи за цялостния производствен процес на предприятието 

през периода чрез приложение на математическата формула (2.2.23), както 

следва: 

 

Cтекосвени
2019 = 1,10% х 42 122 хил. лв. = 463 хил. лв. 

 

2. На база условен показател се измерва влиянието в промяната на стой-

ността на коефициента на разпределение върху стойността на косвените раз-

ходи чрез приложение на математическата формула (2.2.25), както следва: 

 

Cтекосвени
I = 1,09% х 42 122 хил. лв. = 459 хил. лв. 
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3. Метрифицира се динамиката на промяната в равнището на коефици-

ента на разпределение в стойността на косвените разходи чрез приложение 

на математическата формула (2.2.26), както следва: 

 

∆Cтекосвени (Cdis) = 459 хил. лв. – 463 хил. лв. = -4 хил. лв. 

 

4. Измерва се влиянието на промяната в равнището на стойността на ре-

ализираните общопроизводствени разходи за цялостния производствен про-

цес на предприятието върху стойността на косвените разходи чрез приложе-

ние на математическата формула (2.2.27), както следва:: 

 

∆Cтекосвени (OC) = 428 хил. лв. – 459 хил. лв.= -31 хил. лв. 

 

5. Представя се на аналитичен синтез (съставя се баланс на отклонени-

ята) на равнището и динамиката на косвените разходи чрез приложение на 

математическата формула (2.2.28), както следва:  

 

∆Cтекосвени = (-4 хил. лв.) + (-31 хил. лв.) = -35 хил. лв. 

 

 По отношение на приходните финансови показатели следва да се 

представи информация за тези обекти по отчетни данни на годишните фи-

нансови отчети на АЕЦ Козлодуй ЕАД за 2019 г. и 2020 г. В табличен вид 

изведената информация има следното изражение: 

 

Табл. 14. Отчет на приходните финансови показатели 

Приходни показатели 

Отчет 

2019 г. 2020 г. 

хил. лв. хил. лв. 

Приходи от продажба на електрическа енергия, 

в т.ч.: 
1312117 1255807 
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Приходи от продажба на електрическа енергия 

на нерегулиран пазар 
1250 1306 

Приходи от продажба на електрическа енергия 

на борсов пазар 
1186687 1093906 

Приходи от продажба на електрическа енергия 

на регулиран пазар 
131691 160379 

Приходи от продажба на електрическа енергия 

на балансиращ пазар 
-7511 216 

Приходи от продажба на топлинна енергия 1933 2161 

Общо: 1314050 1257968 

 

На тази база започва извършването на аналитични процедури по отно-

шение финансовия анализ на приходните финансови показатели за реализи-

раните продажби на електроенергия и на топлинна енергия. За целта първо 

се установява изменението в равнището на приходите от продажби на про-

дукция като се съпостави общата стойност на същите за текущия (2020 г.) 

спрямо базисния период (2019 г.). Метрифицирането може да се извърши 

както в абсолютна, така и в относителна стойност. Абсолютната стойност 

на изменението в равнището се измерва чрез следното изчисление: 

 

∆SR = 1 257 968 хил. лв. – 1 314 050 хил. лв. = -56 082 хил. лв. 

 

Относителната стойност на изменението в равнището се измерва чрез 

следното изчисление: 

 

%∆SR = 1 257 968 хил. лв.  х 100 = 95,73% 

     1 314 050 хил. лв. 

 

 На следващо място се установява темпа на изменение на приходите от 

продажби на продукция в относителна стойност чрез приложението на след-

ната математическа формула: 

 



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

232 

 

∆SRt =      (-56 082 хил. лв.)    х100   = -4,27% 

     1 314 050 хил. лв. 

 

 Въз основа на представената по-горе информация от годишните фи-

нансови отчети за 2019 г. и за 2020 г. на индустриалното предприятие може 

да се метрифицират изменението в равнището по отделни факторни показа-

тели по видове приходи в абсолютна и в относителна стойност, както и 

темпа на изменение, като за целта се представи следната таблица с получени 

резултати: 

 

Табл. 15. Изменение в равнището на приходните показатели при реализацията на про-

изведена продукция 

Приходни показатели 

Отчет Изменение на приход-

ните показатели Темп на 

изменение 
2019 г. 2020 г. 

хил. лв. хил. лв. 
аб. ст-ст 

/хил. лв./ 

отн. ст-ст 

/%/ 

Приходи от продажба на 

електрическа енергия, в 

т.ч.: 

1312117 1255807 -56310 95,71% -4,29% 

Приходи от продажба на 

електрическа енергия на 

нерегулиран пазар 

1250 1306 56 104,48% 4,48% 

Приходи от продажба на 

електрическа енергия на 

борсов пазар 

1186687 1093906 -92781 92,18% -7,82% 

Приходи от продажба на 

електрическа енергия на 

регулиран пазар 

131691 160379 28688 121,78% 21,78% 

Приходи от продажба на 

електрическа енергия на 

балансиращ пазар 

-7511 216 7727 -102,88% -102,88% 

Приходи от продажба на 

топлинна енергия 
1933 2161 228 111,80% 11,80% 

Общо: 1314050 1257968 -112392   

 

 На основание представеното могат да се направят следните изводи по 

отношение на реализираните от индустриалното предприятие приходи от 

продажби на електрическа и на топлинна енергия: 
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 Приходите от продажби на електрическа енергия отчитат намаление с 

56 310 хил. лв., като добиват изражение от 95,71% от стойността им през 

базисния период, или бележат спад с темп от 4,29%. По отделни факторни 

показатели на приходите от продажби на електрическа енергия изменението 

в равнището е, както следва: 

o Приходите от продажба на електрическа енергия на нерегулиран па-

зар регистрират изменение в стойността си в посока на увеличение от 56 

хил. лв., като добиват изражение от 104,48% от базисната си стойност, или 

отчитат увеличение с темп от 4,48%; 

o Приходите от продажба на електрическа енергия на борсов пазар ре-

гистрират изменение в стойността си в посока на намаление от 92 781 хил. 

лв., като добиват изражение от 92,18% от базисната си стойност, или беле-

жат спад с темп от 7,82%; 

o Приходите от продажба на електрическа енергия на регулиран пазар 

регистрират изменение в стойността си в посока на увеличение от 28 688 

хил. лв., като добиват изражение от 121,78% от базисната си стойност, или 

отчитат увеличение с темп от 21,78%; 

o Приходи от продажба на електрическа енергия на балансиращ пазар 

регистрират изменение в стойността си в посока на намаление от 7727 хил. 

лв., като добиват изражение от (-102,78%) от базисната си стойност, или бе-

лежат спад със същото процентно изражение в темпа на изменение; 

Приходите от продажба на топлинна енергия бележат ръст в абсо-

лютно изражение с 228 хил. лв., като добиват изражение от 111,80% от стой-

ността си през базисния период, или отчитат увеличение с темп от 11,80%. 

На следващо място, се изследва динамиката на влиянието на всеки 

един от факторните показатели върху регистрираното изменение в равни-

щето на приходите от продажба на електрическа енергия. За целта резулта-

тите от метрифицираната динамика на всеки един от факторите може да се 

представи в следния табличен вид: 
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Табл. 16. Динамика на приходните факторни показатели на приходите от продажби 

на електрическа енергия 

Приходни факторни показа-

тели 

Отчет Изменение на факторните  

показатели 2019 г. 2020 г. 

хил. лв. хил. лв. 
аб. ст-ст 

/хил. лв./ 

отн. ст-ст  

/%/ 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

нерегулиран пазар 

1250 1306 56 0,10% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

борсов пазар 

1186687 1093906 -92781 -164,77% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

регулиран пазар 

131691 160379 28688 50,95% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

балансиращ пазар 

-7511 216 7727 13,72% 

Общо: 1312117 1255807 -56310   

 

 Общата стойност на изменението на приходите от продажба на елект-

роенергия е с отрицателен характер, изразяващ спад от 56 310 хил. лв., което 

се дължи на следните изменения в приходните факторни показатели при ре-

ализацията на продажбите на този вид продукция от страна на индустриал-

ния стопански субект: 

o Влиянието на приходите от продажба на електрическа енергия на не-

регулиран пазар се изразява в положителен ефект в общата стойност на при-

ходите от продажби на електроенергия, изразяващ увеличение от 56 хил. лв., 

което представлява 0,10% от регистрираното изменение в стойността на 

последните; 

o Влиянието на приходите от продажба на електрическа енергия на бор-

сов пазар се изразява в отрицателен ефект в общата стойност на приходите 

от продажби на електроенергия, изразяващ спад от 92 781 хил. лв., което 

представлява (-164,77%) от регистрираното изменение в стойността на пос-

ледните; 
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o Влиянието на приходите от продажба на електрическа енергия на ре-

гулиран пазар се изразява в положителен ефект в общата стойност на при-

ходите от продажби на електроенергия, изразяващ ръст от 28 688 хил. лв., 

което представлява 50,95% от регистрираното изменение в стойността на 

последните; 

o Влиянието на приходите от продажба на електрическа енергия на ба-

лансиращ пазар се изразява в положителен ефект в общата стойност на при-

ходите от продажба на електроенергия, изразяващ увеличение от 7727 хил. 

лв., което представлява 13,72% от регистрираното изменение в стойността 

на последните. 

На следващ ред се измерва динамиката в изменението чрез факторите 

на приходите от продажби – обем на реализирана продукция, установена 

чрез продажбите на количество енергия в натурален показател MWh, както 

и средната продажна стойност на електрическа, респ. топлинна енергия за 

текущия, спрямо през базисния период. За анализ на причините за устано-

веното изменение на факторите, определящи приходите от продажби могат 

да се извършат аналитични процедури чрез приложението на условен пока-

зател, който измерва изменението в равнището на продажбите на продукция 

в натурален показатели спрямо структурата на приходите от продажби. В 

този контекст се прилагат базовите данни от следната таблица: 

 

Табл. 17. Отчет на показателите за  реализираните продажби на продукция за 2019 г. 

и 2020 г. 

Показатели за продажба на продукция 
Отчет за 

2019 г. 

Отчет за 

2020 г. 

Продажби на електрическа енергия /в MWh/ 15 742 719 15 810 858 

Приходи от продажби на електрическа енергия  

/в хил. лв./ 
1 312 117 1 255 807 

Средна продажна стойност на MWh електрическа 

енергия /в лв./ 
83,3475 79,4268 

Продажби на топлинна енергия /в MWh/ 78 552 75 064 

Приходи от продажби на топлинна енергия /в хил. лв./ 1 933 2 161 
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Средна продажна стойност на MWh топлинна енер-

гия /в лв./ 
24,6079 28,7887 

Общо приходи от продажби на продукция  

/в хил. лв./ 
1 314 050 1 257 968 

 

За целите на метрифицирането се прилагат изведените математически 

формули от предходната структурна част на монографията (2.2.33) – 

(2.2.37), които се апробират по отделни видове производства на продукция, 

в т.ч. за производство на електрическа енергия и за производство на топ-

линна енергия.  

 За измерване на динамиката на факторите на приходите от продажби 

на електроенергия – обем на реализирана продукция чрез продажби на елек-

троенергия в натурален показател MWh, и средна продажна стойност на 

MWh електрическа енергия, се извършват изчисления в следната логическа 

последователност: 

1. Измерва се изменението на приходите от продажби на продукция чрез 

съпоставяне на факторните показатели – обем на реализирана продукция 

чрез продажби на електроенергия в натурален показател MWh, и средната 

продажна стойност на MWh електрическа енергия, за текущия спрямо пред-

ходния период. Посоченото се осъществява чрез математическото изчисле-

ние: 

 

∆SRее = (15 810 858 MWh x 79,4268 лв./МWh) –  

 – (15 742 719 MWh x 83,3475 лв./MWh) 

∆SRее = 1 255 807 хил. лв. – 1 312 117 хил. лв. = (-56 310 хил. лв.) 

 

2. Изчислява се стойността на условен показател, метрифициращ дина-

миката на факторния показател количество реализирана електрическа енер-

гия за текущия спрямо базисния период, както следва: 
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SRее
I = (15 810 858 MWh x 83,3475 лв./МWh) = 1 317 795 хил. лв. 

 

3. Метрифицира се ефектът от динамиката в изменението на количесто-

вото реализирана продукция върху общата стойност на приходите от про-

дажби на електроенергия, чрез приложение на формулата: 

 

∆SRее
 (Qee) = 1 317 795 хил. лв. – 1 312 117 хил. лв. = 5678 хил. лв. 

 

4. Измерва се ефектът на факторния показател средна продажна стой-

ност на MWh електрическа енергия за текущия спрямо базисния период, 

върху динамиката в общата стойност на приходите от продажби на електро-

енергия, чрез приложение на следната формула: 

 

∆SRее
 (MPree) = 1 255 807 хил. лв. – 1 317 795 хил. лв. = -61 988 хил. лв. 

 

5. Представя се аналитичен синтез (съставя се баланс на отклоненията) 

на равнището и динамиката на приходите от продажби на електроенергия, 

обхващащ резултатите от динамиката на изложените по-горе факторни еле-

менти, както следва:  

 

∆SRее = 5678 хил. лв. + (-61 988 хил. лв.) = -56 310 хил. лв. 

 

 Въз основа на получените резултати може да се обобщи, че най-го-

лямо влияние оказва динамиката на средната продажна цена на MWh елек-

троенергия върху общата стойност на приходите от продажби на този вид 

продукция. 

По отношение на измерването на динамиката на факторите на прихо-

дите от продажби на топлоенергия – обем на реализирана продукция чрез 
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продажби на топлинна енергия в натурален показател MWh, и средна про-

дажна стойност на MWh топлоенергия, се извършват изчисления в следната 

логическа последователност: 

1. Измерва се изменението на приходите от продажби на продукция чрез 

съпоставяне на факторните показатели – обем на реализирана продукция 

чрез продажби на топлоенергия в натурален показател MWh, и средната 

продажна стойност на MWh топлинна енергия, за текущия спрямо предход-

ния период. Посоченото се осъществява чрез математическото изчисление: 

 

∆SRте = (75 064 MWh x 28,7887 лв./МWh) –  

 – (78 552 MWh x 24,6079 лв./MWh) 

∆SRте = 2161 хил. лв. – 1933 хил. лв. = 228 хил. лв. 

 

2. Изчислява се стойността на условен показател, метрифициращ дина-

миката на факторния показател количество реализирана топлинна енергия 

за текущия спрямо базисния период, както следва: 

 

SRте
I = (75 064 MWh x 24,6079 лв./МWh) = 1847 хил. лв. 

 

3. Метрифицира се ефектът от динамиката в изменението на количесто-

вото реализирана продукция върху общата стойност на приходите от про-

дажби на топлоенергия, чрез приложение на формулата: 

 

∆SRте
 (Qтe) = 1847 хил. лв. – 1933 = -86 хил. лв. 

 

4. Измерва се ефектът на факторния показател средна продажна стой-

ност на MWh топлинна енергия за текущия спрямо базисния период, върху 

динамиката в общата стойност на приходите от продажби на топлоенергия, 

чрез приложение на следната формула: 



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

239 

 

 

∆SRте
 (MPrтe) = 2161 хил. лв. – 1847 хил. лв. = 314 хил. лв. 

 

5. Представя се аналитичен синтез (съставя се баланс на отклоненията) 

на равнището и динамиката на приходите от продажби на топлоенергия, об-

хващащ резултатите от динамиката на изложените по-горе факторни еле-

менти, както следва:  

 

∆SRте = (-86 хил. лв.) + 314 хил. лв. = 228 хил. лв. 

 

Въз основа на получените резултати може да се обобщи, че най-го-

лямо влияние оказва динамиката на средната продажна цена на MWh топ-

линна енергия върху общата стойност на приходите от продажби на този 

вид продукция. 

В заключение на представеното в настоящия параграф от монографич-

ния труд може да се обобщи, че на база получените резултати от приложе-

нието на алгоритъма за анализ на финансовите показатели в индустриалните 

предприятия по отношение на резултативните величини се доказва потреб-

ността от интегрирането му в бизнес информационните системи с цел по-

добряване на необходимата информация за вземане на управленски реше-

ния. 

 

3.4.  Емпиричен тест на алгоритъма за оценка на ефективността и  

степента на изпълнение на финансовите показатели за  

производството на продукция 

 

 Първият етап на алгоритъма за оценка започва с установяването на 

равнището и динамиката на коефициента на ефективност на производст-



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

240 

 

вото. За целта се съпоставят основните финансови показатели за реализира-

нето на производствените мощности, а именно: общата стойност на прихо-

дите от продажба на продукцията от конкретен вид, спрямо общия размер 

на извършените разходи за производството на същата продукция. Метрифи-

цирането може да се извърши както в абсолютна, така и в относителна стой-

ност. Полученият резултат изразява стойностното, респ. процентното изра-

жение на реализираните приходи от продажби на продукция на всеки един 

лев вложени разходи за осъществяване на производствения процес.  

За измерване на стойността на коефициента на ефективност на произ-

водството на електрическа енергия се извършват хронологични аналитични 

процедури чрез приложението на изложените в предходната структурна 

част от настоящата монография математически формули (2.3.1) – (2.3.7) по 

следния ред: 

Първо, метрифицира се стойността на коефициента на ефективност на 

производството в абсолютна и в относителна стойност по отделни отчетни 

периоди чрез приложение на формулите (2.3.1) и (2.3.2.), както следва:   

1. Измерва се коефициентът на ефективност на производството на елек-

трическа енергия за базисния отчетен период (2019 г.): 

 в абсолютна стойност: 

Cefее =   1 312 117 хил. лв.  = 1,3754  

      953 979 хил. лв. 

 

 в относителна стойност: 

%Cefее =   1 312 117 хил. лв.  х 100 = 137,54%  

          953 979 хил. лв. 

 

2. Метрифицира се коефициентът на ефективност на производството на 

електрическа енергия за текущия отчетен период (2020 г.): 

 в абсолютна стойност: 
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Cefее =   1 255 807 хил. лв.  = 1,3091  

      959 266 хил. лв. 

 

 в относителна стойност: 

%Cefее =   1 255 807 хил. лв.  х 100 = 130,91%  

          959 266 хил. лв. 

 

Второ, установява се стойността на изменението на коефициента на 

ефективност на производството на електроенергия чрез формулата (2.3.3): 

 

∆Cefее = 1,3091 – 1,3754 = (-0,0663) 

 

Трето, измерва се динамиката, състава и структурата на причините за 

установеното изменение. Прилагат се условни стойности на коефициента, 

които изследват факторните изменения в стойността на реализираните при-

ходи от продажби на електрическа енергия и в стойността на извършените 

разходи за производството на електрическа енергия. Динамиката на факто-

рите се изследва, като анализът се основава на фактора, от който започва 

причинно-следствената връзка – извършените разходи за производството на 

електроенергия, следвайки представените по-долу аналитични процедури: 

1. Метрифицира се чрез условен коефициент на ефективност, измерващ 

влиянието на изменението в общата стойност на разходите за производство 

на електроенергия спрямо базисната стойност на обема на реализираните 

продажби на електроенергия чрез приложение на формула (2.3.4), както 

следва: 

 

Cefее
I =   1 312 117 хил. лв.  = 1,3678  

959 266 хил. лв. 
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2. Измерва се динамиката в коефициента на ефективност, установена на 

основание реализираното за текущия период факторно изменение в стой-

ността на извършените разходи за производство на електрическа енергия 

чрез съпоставяне на измерената условната стойност спрямо базисната стой-

ност на коефициента на ефективност, както следва: 

 

∆Cefее (Cее) = 1,3678 – 1,3754 = (-0,0076) 

 

3. Метрифицира се динамиката в коефициента на ефективност, устано-

вена на основание реализираното за текущия период факторно изменение в 

стойността на реализираните продажби на електроенергия чрез изчисляване 

на разликата между стойността на коефициента на ефективност на произ-

водството за текущия период спрямо условната стойност, измерваща дина-

миката за текущия период само на факторния показател на извършените раз-

ходи за производство на електроенергия чрез формула (2.3.6), както следва: 

 

∆Cefее (SRее) = 1,3091 – 1,3678 = (-0,0587) 

 

4. Извършва се аналитичен синтез (съставя се баланс на отклоненията) 

за измерване на резултатите от влиянието в изменението на отделните фак-

тори върху общата стойност на динамиката в коефициента на ефективност 

на производството на електрическа енергия чрез приложение на математи-

ческата формула (2.3.7), както следва: 

 

∆Cefее = (-0,0076) + (-0,0587) = (-0,0663) 

 

 На основание получените резултати от оценката на коефициента на 

ефективност по отношение на производството на електрическа енергия от 
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индустриалното предприятие за 2019 г. и 2020 г. може да се направят след-

ните изводи: 

 с един лев вложение в производствения процес разходи за производс-

тво на електрическа енергия предприятието реализира през 2019 г. приходи 

от продажба на същата в размер на 1,37 лв., а за 2020 г. 1,30 лв. Посоченото 

означава още, че за всеки лев вложени разходи за производство на електро-

енергия, АЕЦ Козлодуй ЕАД генерира през 2019 г. положителен финансов 

резултат на стойност 0,37 лв., а през 2020 г. 0,30 лв.; 

 за 2020 г. спрямо 2019 г. се наблюдава намаление в стойността на ре-

ализираните приходи от 1,37 лв. на 1,30 лв., което се дължи на изменението 

в стойността на извършените разходи за производство на електроенергия в 

размер на 0,0063 лв. за всеки един лев вложени разходи и съответно на на-

малението на реализираните приходи от продажба на електроенергия в раз-

мер на 0,0587 лв. за всеки един лев вложени в производството разходи. 

По отношение метрифицирането на стойността на коефициента на 

ефективност на производството на топлинна енергия се извършват хроноло-

гични аналитични процедури чрез приложението на представените по-горе 

математически формули (2.3.1) – (2.3.7), изложени в предходната струк-

турна част от монографията, по следния ред: 

Първо, измерва се стойността на коефициента за ефективност на про-

изводството в абсолютна и в относителна стойност по отделни отчетни пе-

риоди чрез приложение на формулите (2.3.1) и (2.3.2.), както следва:   

1. Метрифицира се коефициентът на ефективност на производството на 

топлинна енергия за базисния отчетен период (2019 г.): 

 в абсолютна стойност: 

Cefте =   1933 хил. лв.  = 0,2315  

     8348 хил. лв. 

 

 в относителна стойност: 
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%Cefте =   1933 хил. лв.  х 100 = 23,15%  

         8348 хил. лв. 

 

2. Измерва се коефициентът на ефективност на производството на топ-

линна енергия за текущия отчетен период (2020 г.): 

 в абсолютна стойност: 

Cefте =   2161 хил. лв.  = 0,2564  

     8426 хил. лв. 

 

 в относителна стойност: 

%Cefте =   2161 хил. лв.  х 100 = 25,64%  

        8426 хил. лв. 

 

Второ, установява се стойността на изменението на коефициента на 

ефективност на производството на топлинна енергия чрез формулата (2.3.3): 

 

∆Cefте = 0,2564 – 0,2315 = 0,0249 

 

Трето, измерва се динамиката, състава и структурата на причините за 

установеното изменение. Прилагат се условни стойности на коефициента, 

които изследват факторните изменения в стойността на реализираните при-

ходи от продажби на топлоенергия и в стойността на извършените разходи 

за производството на топлоенергия. Динамиката на факторите се изследва, 

като анализът се основава на фактора, от който започва причинно-следстве-

ната връзка – извършените разходи за производството на топлинна енергия, 

следвайки представения по-долу ред: 

1. Метрифицира се чрез условен коефициент на ефективност, измерващ 

влиянието на изменението в общата стойност на разходите за производство 



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

245 

 

на топлоенергия спрямо базисната стойност на обема на реализираните про-

дажби на топлоенергия чрез приложение на формула (2.3.4), както следва: 

 

Cefте
I =   1933 хил. лв.  = 0,2294  

      8426 хил. лв. 

 

2. Измерва се динамиката в коефициента на ефективност, установена на 

основание реализираното за текущия период факторно изменение в стой-

ността на извършените разходи за производство на топлинна енергия чрез 

съпоставяне на измерената условната стойност спрямо базисната стойност 

на коефициента на ефективност, както следва: 

 

∆Cefте (Cте) = 0,2294 – 0,2315 = (-0,0021) 

 

3. Метрифицира се динамиката в коефициента на ефективност, устано-

вена на основание реализираното за текущия период факторно изменение в 

стойността на реализираните продажби на топлоенергия чрез изчисляване 

на разликата между стойността на коефициента на ефективност на произ-

водството за текущия период спрямо условната стойност, измерваща дина-

миката за текущия период само на факторния показател на извършените раз-

ходи за производство на топлоенергия чрез формула (2.3.6), както следва: 

 

∆Cefте (SRте) = 0,2564 – 0,2294 = 0,0270 

 

4. Извършва се аналитичен синтез (съставя се баланс на отклоненията) 

за измерване на резултатите от влиянието в изменението на отделните фак-

тори върху общата стойност на динамиката в коефициента на ефективност 

на производството на топлинна енергия чрез приложение на математичес-

ката формула (2.3.7), както следва: 
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∆Cefте = (-0,0021) + 0,0270 = 0,0249 

 

 На основание получените резултати от оценката на коефициента на 

ефективност по отношение на производството на топлоенергия от индуст-

риалното предприятие за 2019 г. и 2020 г. може да се направят следните из-

води: 

 с един лев вложение в производствения процес разходи за производс-

тво на топлинна енергия предприятието реализира през 2019 г. приходи от 

продажба на същата в размер на 0,23 лв., а за 2020 г. 0,25 лв.; 

 за 2020 г. спрямо 2019 г. се наблюдава увеличение в стойността на 

реализираните приходи от 0,23 лв. на 0,25 лв., което се дължи на отрицате-

лен ефект в изменението на стойността на извършените разходи за произ-

водство на топлинна енергия в размер на 0,0021 лв. за всеки един лев вло-

жени разходи и съответно на положителен ефект от стойността на реализи-

раните приходи от продажба на топлоенергия в размер на 0,027 лв. за всеки 

един лев вложени в производството разходи. 

Вторият етап на алгоритъма представлява оценката на степента на из-

пълнение на финансовите показатели за производството и включва измер-

ване на равнището и динамиката на изпълнението на приходните и разход-

ните показатели по отделни видове производства, съответно на електри-

ческа и на топлинна енергия. За метрифициране изпълнението на послед-

ните се прилага коефициент на изпълнение, чрез който се съпоставят фак-

тически реализираните разходи и приходи при изпълнение на производст-

вения процес през базисния и текущия период, спрямо планираните разходи 

и приходи за производство на продукция при бюджетирането на производ-

ствената програма за съответния период. 
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За измерване на стойността на коефициента на изпълнение на разхо-

дите за производството на електрическа енергия се извършват хроноло-

гични аналитични процедури чрез приложението на изложените в предход-

ната структурна част от настоящата монография математически формули 

(2.3.8) – (2.3.27) по следния ред: 

Първо, метрифицира се стойността на коефициента на изпълнение на 

разходите за производство в абсолютна и в относителна стойност по от-

делни отчетни периоди чрез приложение на формулите (2.3.8) и (2.3.9.), 

както следва:   

1. Измерва се коефициентът на изпълнение на разходите за производст-

вото на електрическа енергия за базисния отчетен период (2019 г.): 

 в абсолютна стойност: 

Cpcее =   953 979 хил. лв.  = 1,0403  

     917 002 хил. лв. 

 

 в относителна стойност: 

%Cpcее =   953 979 хил. лв.  х 100 = 104,03%  

    917 002 хил. лв. 

 

2. Метрифицира се коефициентът на изпълнение на разходите за произ-

водството на електрическа енергия за текущия отчетен период (2020 г.): 

 в абсолютна стойност: 

Cpcее =   959 266 хил. лв.  = 0,9656  

     993 398 хил. лв. 

 

 в относителна стойност: 

%Cpcее =   1 255 807 хил. лв.  х 100 = 96,56%  

           959 266 хил. лв. 
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Второ, установява се стойността на изменението на коефициента на 

изпълнение на разходите за производството на електроенергия чрез форму-

лата (2.3.10): 

 

∆Cpcее = 0,9656 – 1,0403 = (-0,0747) 

 

 Трето, измерва се равнището, динамиката, състава и структурата на 

коефициента на изпълнение на преките и на косвените разходи за производ-

ството на електрическа енергия. Също така, се метрифицират и причините 

за установеното изменение в стойността на коефициента на изпълнение на 

разходите по производството на електроенергия.  

С апробиране на представените дотук формули се изчислява равни-

щето на коефициента на изпълнение на преките и на косвените разходи за 

производството на електроенергия за 2019 г., представено в следния табли-

чен вид: 

 

Табл. 18. Коефициент на изпълнение на разходните показатели за производството на 

електрическа енергия за 2019 г. 

Разходни показатели 
Отчет План Коеф. на изпълнение 

хил. лв. хил. лв. аб. ст-ст отн. ст-ст 

Преки разходи, в т. ч.: 912320 873627 1,04 104,43% 

Разходи за енергоемкост 112714 140724 0,80 80,10% 

Разходи за материалоемкост 19864 13869 1,43 143,23% 

Разходи за външна поддръжка 133010 109140 1,22 121,87% 

Разходи за експлоатация 166531 202053 0,82 82,42% 

Разходи за трудоемкост 272354 224561 1,21 121,28% 

Други разходи 207515 182920 1,13 113,45% 

Разходи за технологичен брак 332 360 0,92 92,31% 

Косвени разходи 41659 43375 0,96 96,04% 

Общо: 953979 917002 1,04 104,03% 
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През 2020 г. равнището на коефициента на изпълнение на преките и 

на косвените разходи за производството на електрическа енергия имат след-

ното изражение в табличен вид: 

 

Табл. 19. Коефициент на изпълнение на разходните показатели за производството на 

електрическа енергия за 2020 г. 

Разходни показатели 
Отчет План Коеф. на изпълнение 

хил. лв. хил. лв. аб. ст-ст отн. ст-ст 

Преки разходи, в т. ч.: 920451 950031 0,97 96,89% 

Разходи за енергоемкост 117712 117448 1,00 100,22% 

Разходи за материалоемкост 12743 20678 0,62 61,63% 

Разходи за външна поддръжка 155643 138657 1,12 112,25% 

Разходи за експлоатация 176035 173359 1,02 101,54% 

Разходи за трудоемкост 254982 283520 0,90 89,93% 

Други разходи 200201 216023 0,93 92,68% 

Разходи за технологичен брак 3135 346 9,06 906,20% 

Косвени разходи 38815 43367 0,90 89,50% 

Общо: 959266 993398 0,97 96,56% 

 

На следващо място се измерва динамиката в състава и структурата на 

коефициента на изпълнение на разходите за производство на електрическа 

енергия, което може да се представи в следната таблица: 

 

Табл. 20. Динамика на коефициента на изпълнение на разходните показатели за произ-

водството на електрическа енергия 

Разходни показатели 

Коеф. на изпълнение Изменение на 

коеф. на изпъл-

нение 2019 г. 2020 г. 

аб. 

ст-ст 
отн. ст-ст 

аб. 

ст-ст 
отн. ст-ст 

аб. 

ст-ст 
отн. ст-ст 

Преки разходи, в т. ч.: 1,04 104,43% 0,97 96,89% -0,08 -7,54% 

Разходи за  

енергоемкост 0,80 80,10% 1,00 100,22% 0,20 20,13% 

Разходи за  

материалоемкост 1,43 143,23% 0,62 61,63% -0,82 -81,60% 

Разходи за външна  

поддръжка 1,22 121,87% 1,12 112,25% -0,10 -9,62% 

Разходи за  

експлоатация 0,82 82,42% 1,02 101,54% 0,19 19,12% 

Разходи за  1,21 121,28% 0,90 89,93% -0,31 -31,35% 
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трудоемкост 

Други разходи 1,13 113,45% 0,93 92,68% -0,21 -20,77% 

Разходи за  

технологичен брак 0,92 92,31% 9,06 906,20% 8,14 813,89% 

Косвени разходи 0,96 96,04% 0,90 89,50% -0,07 -6,54% 

Общо: 1,04 104,03% 0,97 96,56% -0,07 -7,47% 

 

На основание представеното в таблиците могат да се направят след-

ните изводи по отношение на коефициента на изпълнение на разходите, 

свързани с производството на електрическа енергия: 

Изпълнението на преките разходи в абсолютно изражение за 2019 г. е 

1,04 при 0,97 за 2020 г., съответно в процентно изражение стойността на 

показателя е 104,43% за 2019 г., а за 2020 г. е 96,89%, което представлява 

намаление в абсолютната му стойност от 0,08 или 7,54% в относителна стой-

ност. По отделни факторни показатели на преките разходите изменението в 

изпълнението е, както следва: 

o Изпълнението на разходите за енергоемкост в абсолютно изражение 

за 2019 г. е 0,80 при 1,00 за 2020 г., съответно в процентно изражение стой-

ността на показателя е 80,10% за 2019 г., а за 2020 г. е 100,22%, което пред-

ставлява увеличение в абсолютната му стойност от 0,20 или 20,13% в отно-

сителна стойност; 

o Изпълнението на разходите за материалоемкост в абсолютно израже-

ние за 2019 г. е 1,43 при 0,62 за 2020 г., съответно в процентно изражение 

стойността на показателя е 143,23% за 2019 г., а за 2020 г. е 61,63%, което 

представлява намаление в абсолютната му стойност от 0,82 или 81,60% в 

относителна стойност; 

o Изпълнението на разходите за външна поддръжка в абсолютно изра-

жение за 2019 г. е 1,22 при 1,12 за 2020 г., съответно в процентно изражение 

стойността на показателя е 121,87% за 2019 г., а за 2020 г. е 112,25%, което 

представлява намаление в абсолютната му стойност от 0,10 или 9,62% в от-

носителна стойност; 
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o Изпълнението на разходите за експлоатация на производственото обо-

рудване в абсолютно изражение за 2019 г. е 0,82 при 1,02 за 2020 г., съот-

ветно в процентно изражение стойността на показателя е 82,42% за 2019 г., 

а за 2020 г. е 101,54%, което представлява увеличение в абсолютната му 

стойност от 0,19 или 19,12% в относителна стойност; 

o Изпълнението на разходите за трудоемкост в абсолютно изражение за 

2019 г. е 1,21 при 0,90 за 2020 г., съответно в процентно изражение стой-

ността на показателя е 121,28% за 2019 г., а за 2020 г. е 89,93%, което пред-

ставлява намаление в абсолютната му стойност от 0,31 или 31,35% в отно-

сителна стойност; 

o Изпълнението на другите разходи в абсолютно изражение за 2019 г. е 

1,13 при 0,93 за 2020 г., съответно в процентно изражение стойността на 

показателя е 113,45% за 2019 г., а за 2020 г. е 92,68%, което представлява 

намаление в абсолютната му стойност от 0,21 или 20,77% в относителна 

стойност; 

o Изпълнението на разходите за технологичен брак в абсолютно изра-

жение за 2019 г. е 0,92 при 9,06 за 2020 г., съответно в процентно изражение 

стойността на показателя е 92,31% за 2019 г., а за 2020 г. е 906,20%, което 

представлява увеличение в абсолютната му стойност от 8,14 или 813,89% в 

относителна стойност; 

По отношение изпълнението на косвените разходи, същото в абсо-

лютно изражение за 2019 г. е 0,96 при 0,90 за 2020 г., съответно в процентно 

изражение стойността на показателя е 96,04% за 2019 г., а за 2020 г. е 

89,50%, което представлява намаление в абсолютната му стойност от 0,07 

или 6,54% в относителна стойност. 

За измерване на стойността на коефициента на изпълнение на разхо-

дите за производството на топлинна енергия се извършват хронологични 

аналитични процедури чрез приложението на изложените в предходната 
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структурна част от настоящата монография математически формули (2.3.8) 

– (2.3.27) по следния ред: 

Първо, метрифицира се стойността на коефициента на изпълнение на 

разходите за производство в абсолютна и в относителна стойност по от-

делни отчетни периоди чрез приложение на формулите (2.3.8) и (2.3.9.), 

както следва:   

1. Измерва се коефициентът на изпълнение на разходите за производст-

вото на топлинна енергия за базисния отчетен период (2019 г.): 

 в абсолютна стойност: 

Cpcте =   8348 хил. лв.  = 0,9190  

      9083 хил. лв. 

 

 в относителна стойност: 

%Cpcте =   8348 хил. лв.  х 100 = 91,90%  

     9083 хил. лв. 

 

2. Метрифицира се коефициентът на изпълнение на разходите за произ-

водството на топлоенергия за текущия отчетен период (2020 г.): 

 в абсолютна стойност: 

Cpcте =   8426 хил. лв.  = 0,9623  

      8756 хил. лв. 

 

 в относителна стойност: 

%Cpcте =   8426 хил. лв.  х 100 = 96,23%  

         8756 хил. лв. 

 

Второ, установява се стойността на изменението на коефициента на 

изпълнение на разходите за производството на топлинна енергия чрез фор-

мулата (2.3.10): 
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∆Cpcте = 0,9623 – 0,9190 = (-0,0433) 

 

 Трето, измерва се равнището, динамиката, състава и структурата на 

коефициента на изпълнение на преките и на косвените разходи за производ-

ството на топлоенергия. Също така се метрифицират и причините за уста-

новеното изменение в стойността на коефициента на изпълнение на разхо-

дите за производството на топлинна енергия.  

С апробиране на представените дотук формули се изчислява равни-

щето на коефициента на изпълнение на преките и на косвените разходи за 

производството на топлинна енергия за 2019 г., представено в следния таб-

личен вид: 

 

 

Табл. 21. Коефициент на изпълнение на разходните показатели за производството на 

топлинна енергия за 2019 г. 

Разходни показатели 
Отчет План Коеф. на изпълнение 

хил. лв. хил. лв. аб. ст-ст отн. ст-ст 

Преки разходи, в т. ч.: 7885 8552 0,92 92,20% 

Разходи за енергоемкост 1254 1724 0,73 72,74% 

Разходи за материалоемкост 221 170 1,30 130,00% 

Разходи за външна поддръжка 1479 1337 1,11 110,62% 

Разходи за експлоатация 1852 2475 0,75 74,83% 

Разходи за трудоемкост 3029 2750 1,10 110,15% 

Други разходи 46 92 0,50 50,00% 

Разходи за технологичен брак 4 4 0,92 92,40% 

Косвени разходи 463 531 0,87 87,19% 

Общо: 8348 9083 0,92 91,90% 

 

През 2020 г. равнището на коефициента на изпълнение на преките и 

на косвените разходи за производството на топлинна енергия имат следното 

изражение в табличен: 

 

Табл. 22. Коефициент на изпълнение на разходните показатели за производството на 

топлинна енергия за 2020 г. 

Разходни показатели Отчет План Коеф. на изпълнение 
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хил. лв. хил. лв. аб. ст-ст отн. ст-ст 

Преки разходи, в т. ч.: 7998 8274 0,92 92,20% 

Разходи за енергоемкост 1297 1565 0,73 72,74% 

Разходи за материалоемкост 140 230 1,30 130,00% 

Разходи за външна поддръжка 1715 1346 1,11 110,62% 

Разходи за експлоатация 1940 1928 0,75 74,83% 

Разходи за трудоемкост 2810 3153 1,10 110,15% 

Други разходи 61 48 0,50 50,00% 

Разходи за технологичен брак 35 4 0,92 92,40% 

Косвени разходи 428 482 0,87 87,19% 

Общо: 8426 8756 0,92 91,90% 

 

На следващо място се измерва динамиката в състава и структурата на 

коефициента на изпълнение на разходите за производство на топлинна енер-

гия, което може да се представи в следната таблица: 

 

Табл. 23. Динамика на коефициента на изпълнение на разходните показатели за произ-

водството на топлинна енергия 

Разходни показатели 

Коеф. на изпълнение Изменение на 

коеф. на изпъл-

нение 2019 г. 2020 г. 

аб. ст-

ст 
отн. ст-ст 

аб. 

ст-ст 
отн. ст-ст 

аб. 

ст-ст 
отн. ст-ст 

Преки разходи, в т. ч.: 0,92 92,20% 0,97 96,66% 0,04 4,46% 

Разходи за  

енергоемкост 
0,73 72,74% 0,83 82,88% 0,10 10,14% 

Разходи за  

материалоемкост 
1,30 130,00% 0,61 60,87% -0,69 -69,13% 

Разходи за външна  

поддръжка 
1,11 110,62% 1,27 127,41% 0,17 16,79% 

Разходи за  

експлоатация 
0,75 74,83% 1,01 100,62% 0,26 25,79% 

Разходи за  

трудоемкост 
1,10 110,15% 0,89 89,12% -0,21 -21,02% 

Други разходи 0,50 50,00% 1,27 127,08% 0,77 77,08% 

Разходи за  

технологичен брак 
0,92 92,40% 8,64 863,83% 7,71 771,43% 

Косвени разходи 0,87 87,19% 0,89 88,80% 0,02 1,60% 

Общо: 0,92 91,90% 0,96 96,23% 0,04 4,32% 
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На основание представеното в таблиците могат да се направят след-

ните изводи по отношение на коефициента на изпълнение на разходите, 

свързани с производството на топлоенергия: 

Изпълнението на преките разходи в абсолютно изражение за 2019 г. е 

0,92 при 0,97 за 2020 г., съответно в процентно изражение стойността на 

показателя е 92,20% за 2019 г., а за 2020 г. е 96,66%, което представлява 

увеличение в абсолютната му стойност от 0,04 или 4,46% в относителна 

стойност. По отделни факторни показатели на преките разходите изменени-

ето в изпълнението е, както следва: 

o Изпълнението на разходите за енергоемкост в абсолютно изражение 

за 2019 г. е 0,73 при 0,83 за 2020 г., съответно в процентно изражение стой-

ността на показателя е 72,74% за 2019 г., а за 2020 г. е 82,88%, което предс-

тавлява увеличение в абсолютната му стойност от 0,10 или 10,14% в отно-

сителна стойност; 

o Изпълнението на разходите за материалоемкост в абсолютно израже-

ние за 2019 г. е 1,30 при 0,61 за 2020 г., съответно в процентно изражение 

стойността на показателя е 130,00% за 2019 г., а за 2020 г. е 60,87%, което 

представлява намаление в абсолютната му стойност от 0,69 или 69,13% в 

относителна стойност; 

o Изпълнението на разходите за външна поддръжка в абсолютно изра-

жение за 2019 г. е 1,11 при 1,27 за 2020 г., съответно в процентно изражение 

стойността на показателя е 110,62% за 2019 г., а за 2020 г. е 127,41%, което 

представлява увеличение в абсолютната му стойност от 0,17 или 16,79% в 

относителна стойност; 

o Изпълнението на разходите за експлоатация на производственото обо-

рудване в абсолютно изражение за 2019 г. е 0,75 при 1,01 за 2020 г., съот-

ветно в процентно изражение стойността на показателя е 74,83% за 2019 г., 

а за 2020 г. е 100,62%, което представлява увеличение в абсолютната му 

стойност от 0,26 или 25,79% в относителна стойност; 
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o Изпълнението на разходите за трудоемкост в абсолютно изражение за 

2019 г. е 1,10 при 0,89 за 2020 г., съответно в процентно изражение стой-

ността на показателя е 110,15% за 2019 г., а за 2020 г. е 89,12%, което пред-

ставлява намаление в абсолютната му стойност от 0,21 или 21,02% в отно-

сителна стойност; 

o Изпълнението на другите разходи в абсолютно изражение за 2019 г. е 

0,50 при 1,27 за 2020 г., съответно в процентно изражение стойността на 

показателя е 50,00% за 2019 г., а за 2020 г. е 127,08%, което представлява 

увеличение в абсолютната му стойност от 0,77 или 77,08% в относителна 

стойност; 

o Изпълнението на разходите за технологичен брак в абсолютно изра-

жение за 2019 г. е 0,92 при 8,64 за 2020 г., съответно в процентно изражение 

стойността на показателя е 92,40% за 2019 г., а за 2020 г. е 863,83%, което 

представлява увеличение в абсолютната му стойност от 7,71 или 771,43% в 

относителна стойност; 

По отношение изпълнението на косвените разходи, същото в абсо-

лютно изражение за 2019 г. е 0,87 при 0,89 за 2020 г., съответно в процентно 

изражение стойността на показателя е 87,19% за 2019 г., а за 2020 г. е 

88,80%, което представлява увеличение в абсолютната му стойност от 0,02 

или 1,6% в относителна стойност. 

За измерване на стойността на коефициента на изпълнение на прихо-

дите от продажби на продукция се извършват хронологични аналитични 

процедури чрез приложението на изложените в предходната структурна 

част от настоящата монография математически формули (2.3.28) – (2.3.30) 

по следния ред: 

Първо, метрифицира се стойността на коефициента на изпълнение на 

приходите от продажби на продукция в абсолютна и в относителна стойност 

по отделни отчетни периоди, както следва:   



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

 

257 

 

1. Измерва се коефициентът на изпълнение на приходите от продажби за 

базисния отчетен период (2019 г.): 

 в абсолютна стойност: 

Сpsr =   1 314 050 хил. лв.  = 1,1587  

    1 134 096 хил. лв. 

 

 в относителна стойност: 

%Сpsr =   1 314 050 хил. лв.  х 100 = 115,87%  

   1 134 096 хил. лв. 

 

2. Метрифицира се коефициентът на изпълнение на приходите от про-

дажби на продукция за текущия отчетен период (2020 г.): 

 в абсолютна стойност: 

Сpsr =   1 257 968 хил. лв.  = 0,9196  

    1 367 926 хил. лв. 

 

 в относителна стойност: 

%Сpsr =   1 257 968 хил. лв.  х 100 = 91,96%  

       1 367 926 хил. лв. 

 

Второ, установява се стойността на изменението на коефициента на 

изпълнение на приходите от продажби на продукция чрез формулата 

(2.3.30): 

 

∆Сpsr = 0,9196 – 1,1587 = (-0,2391) 

 

 Трето, измерва се равнището, динамиката, състава и структурата на 

коефициента на изпълнение на приходите от продажби на продукция. Също 

така се метрифицират и причините за установеното изменение в стойността 

на коефициента на изпълнение на приходите от продажби на продукция по 
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отделни факторни елементи. С апробиране на представените дотук формули 

се изчислява равнището на коефициента на изпълнение на приходите от 

продажби на продукция по отделни приходни факторни показатели за 2019 

г., представено в следния табличен вид: 

 

Табл. 24. Коефициент на изпълнение на приходните показатели за 2019 г. 

Приходни показатели 
Отчет План Коеф. на изпълнение 

хил. лв. хил. лв. аб. ст-ст отн. ст-ст 

Приходи от продажба на 

електрическа енергия, в т.ч.: 
1312117 1132029 1,16 115,91% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

нерегулиран пазар 

1250 89172 0,01 1,40% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на борсов 

пазар 

1186687 907769 1,31 130,73% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

регулиран пазар 

131691 134794 0,98 97,70% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

балансиращ пазар 

-7511 295 -25,50 -2549,73% 

Приходи от продажба на  

топлинна енергия 
1933 2067 0,94 93,52% 

Общо: 1314050 1134096 1,16 115,87% 

 

През 2020 г. равнището на коефициента на изпълнение на приходите 

от продажби на продукция по отделни факторни показатели има следното 

изражение в табличен вид: 

 

Табл. 25. Коефициент на изпълнение на приходните показатели за 2020 г. 

Приходни показатели 
Отчет План Коеф. на изпълнение 

хил. лв. хил. лв. аб. ст-ст отн. ст-ст 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия, в т.ч.: 
1255807 1365914 0,92 91,94% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

нерегулиран пазар 

1306 1301 1,00 100,37% 
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Приходи от продажба на  

електрическа енергия на борсов 

пазар 

1093906 1230655 0,89 88,89% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

регулиран пазар 

160379 133255 1,20 120,35% 

Приходи от продажба на  

електрическа енергия на  

балансиращ пазар 

216 1850 0,12 11,68% 

Приходи от продажба на  

топлинна енергия 
2161 2012 1,07 107,39% 

Общо: 1257968 1367926 0,92 91,96% 

 

На следващо място се измерва динамиката в състава и структурата на 

коефициента на изпълнение на приходите от продажби на продукция, което 

може да се представи в следната таблица: 

 

Табл. 26. Динамика на коефициента на изпълнение на приходните показатели от про-

дажби на продукция 

Приходни показатели 

Коеф. на изпълнение Изменение на 

коеф. на  

изпълнение 2019 г. 2020 г. 

аб. ст-

ст 
отн. ст-ст 

аб. 

ст-ст 
отн. ст-ст 

аб. 

ст-ст 
отн. ст-ст 

Приходи от продажба 

на електрическа  

енергия, в т.ч.: 

1,16 115,91% 0,92 91,94% -0,24 -23,97% 

Приходи от продажба 

на електрическа енергия 

на нерегулиран пазар 

0,01 1,40% 1,00 100,37% 0,99 98,96% 

Приходи от продажба 

на електрическа енергия 

на борсов пазар 

1,31 130,73% 0,89 88,89% -0,42 -41,84% 

Приходи от продажба 

на електрическа енергия 

на регулиран пазар 

0,98 97,70% 1,20 120,35% 0,23 22,66% 

Приходи от продажба 

на електрическа енергия 

на балансиращ пазар 

-25,50 -2549,73% 0,12 11,68% 25,61 2561,41% 

Приходи от продажба 

на топлинна енергия 
0,94 93,52% 1,07 107,39% 0,14 13,87% 

Общо: 1,16 115,87% 0,92 91,96% -0,24 -23,91% 
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На основание представеното в таблиците могат да се направят след-

ните изводи по отношение на коефициента на изпълнение на приходите от 

продажби на продукция: 

Изпълнението на приходите от продажби на електрическа енергия в 

абсолютно изражение за 2019 г. е 1,16 при 0,92 за 2020 г., съответно в про-

центно изражение стойността на показателя е 115,91% за 2019 г., а за 2020 

г. е 91,94%, което представлява спад в абсолютната му стойност от 0,24 или 

23,97% в относителна стойност. По отделни факторни показатели на прихо-

дите от продажби на електрическа енергия динамиката в изпълнението е, 

както следва: 

o Изпълнението на приходите от продажба на електрическа енергия на 

нерегулиран пазар в абсолютно изражение за 2019 г. е 0,01 при 1,00 за 2020 

г., съответно в процентно изражение стойността на показателя е 1,40% за 

2019 г., а за 2020 г. е 100,37%, което представлява ръст в абсолютната му 

стойност от 0,99 или 98,96% в относителна стойност; 

o Изпълнението на приходите от продажба на електрическа енергия на 

борсов пазар в абсолютно изражение за 2019 г. е 1,31 при 0,89 за 2020 г., 

съответно в процентно изражение стойността на показателя е 130,73% за 

2019 г., а за 2020 г. е 88,89%, което представлява спад в абсолютната му 

стойност от 0,42 или 41,84% в относителна стойност; 

o Изпълнението на приходите от продажба на електрическа енергия на 

регулиран пазар в абсолютно изражение за 2019 г. е 0,98 при 1,20 за 2020 г., 

съответно в процентно изражение стойността на показателя е 97,70% за 2019 

г., а за 2020 г. е 120,35%, което представлява ръст в абсолютната му стойност 

от 0,23 или 22,66% в относителна стойност; 

o Изпълнението на приходите от продажба на електрическа енергия на 

балансиращ пазар в абсолютно изражение за 2019 г. е (-25,50) при 0,12 за 

2020 г., съответно в процентно изражение стойността на показателя е (-
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2549,73%) за 2019 г., а за 2020 г. е 11,68%, което представлява ръст в абсо-

лютната му стойност от 25,61 или 2561,41% в относителна стойност. 

По отношение изпълнението на приходите от продажба на топлинна 

енергия, същото в абсолютно изражение за 2019 г. е 0,94 при 1,07 за 2020 г., 

съответно в процентно изражение стойността на показателя е 93,52% за 2019 

г., а за 2020 г. е 107,39%, което представлява увеличение в абсолютната му 

стойност от 0,14 или 13,87% в относителна стойност. 

В заключение на представеното в настоящия параграф от монографич-

ния труд може да се обобщи, че на база получените резултати от приложе-

нието на алгоритъма за оценка на ефективността и степента на изпълнение 

на финансовите показатели в индустриалните предприятия по отношение на 

резултативните величини се доказва потребността от интегрирането му в 

бизнес информационните системи с цел подобряване на необходимата ин-

формация за вземане на управленски решения. 

 

 

Настоящата структурна част от монографичния труд представя 

емпирично тестване на предложения във втора глава технологичен модел 

за бюджетиране и анализ на финансовите показатели в условията на Ин-

дустрия 4.0. За емпиричното тестване на технологичния модел са използ-

вани математически формули, които са част от моделираните алгоритми 

за финансово бюджетиране, финансов анализ и оценка на ефективността 

и степента на изпълнение на показателите за производството. Апроби-

рана е емпирична информация от годишните финансови отчети на индус-

триално предприятие за производство на електрическа и на топлинна 

енергия за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. На тази база е извършвано тестване на 

технологичния модел, включващо следните етапи на прогнозните и анали-

тичните процедури: 
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Първо, приложен е моделираният алгоритъм за финансово бюдже-

тиране на показателите за производството, при който се извършва диаг-

ностика на финансовите показатели на производствената програма чрез 

установяване на желания от производственото предприятие прогнозен 

финансов резултат чрез метрифициране на съставящите го елементи, в 

това число планираните разходи за производството на електрическа и на 

топлинна енергия и прогнозната стойност на приходите от реализацията 

на същите видове продукция. Получените резултати от тестването на ал-

горитъма доказват потребността от интегрирането му в съвременните 

бизнес информационни системи с цел подобряване на качеството на авто-

матизирано преработената информация въз основа на представените във 

втора глава програмни кодове. 

Второ, приложен е моделираният алгоритъм за финансов анализ на 

показателите за производството чрез установяване на равнището и дина-

миката в издръжката на производствения процес, като се измерва ефекта 

от вложените разходи за осъществяване на производството на електри-

ческа и на топлинна енергия за текущия спрямо базисния отчетен период. 

На тази база се изследват причинно-следствените връзки за установените 

динамика и тенденции в изменението на равнището на преките и припада-

щите се косвени разходи, свързани с изпълнението на производствения про-

цес, по структурни елементи на факторните показатели. Изследвани са 

динамиката, тенденциите и причинно-следствените връзки за изменени-

ето на равнището на приходите от продажби на електрическа енергия по 

структурни елементи на факторните показатели, както и на приходите 

от продажби на топлинна енергия. Получените резултати от тестването 

на алгоритъма доказват потребността от интегрирането му в съвремен-

ните бизнес информационни системи с цел подобряване качеството на ав-

томатизирано преработената информация въз основа на представените 

във втора глава програмни кодове. 
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Трето, апробиран е моделираният алгоритъм за оценка на ефектив-

ността и степента на изпълнение на финансовите показатели за произ-

водството чрез приложение на етапи по метрифициране на ефектив-

ността и изпълнението на факторните показатели на производствените 

разходи, измерени са равнището и ефектите от вложените разходи по от-

делни видове, калкулирани при осъществяване на производствения процес 

за текущия период, спрямо планираните разходи по отделни видове. Също 

така е метрифицирана динамиката на факторните показатели на генери-

раните приходи от продажби и са оценени ефектите от тази аналитична 

процедура. Получените резултати от тестването на алгоритъма доказ-

ват потребността от интегрирането му в съвременните бизнес информа-

ционни системи с цел подобряване качеството на автоматизирано прера-

ботената информация въз основа на представените във втора глава прог-

рамни кодове.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящия етап от развитието на Индустрия 4.0 се засилва ролята 

на бизнес информационните системи при изпълнението на бизнес проце-

сите, свързани с финансовото управление на показателите за реализирането 

на производствения процес. В този контекст може да се твърди, че въпро-

сите за развитието на съвременните бизнес информационни системи прите-

жават особена актуалност и значимост за дигиталната трансформация на 

дейността на индустриалните предприятия. Потребността от генерирането 

на адекватни и рационални управленски решения при финансовото управ-

ление на стопанските субекти в условията на дигитална среда представлява 

основен акцент за насочването на изследователския фокус към проектиране 

и интегриране на технологичен модел за финансово бюджетиране, финансов 

анализ и оценяване на ефективността и степента на изпълнение на финансо-

вите показатели, свързани с производствения процес. 

В резултат на реализираното в монографичния труд изследване е из-

пълнена целта на разработката чрез решаването на формулираните задачи и 

е доказана авторската теза. На тази основа в теоретико-методологичен и 

практико-приложен аспект могат да се изведат следните основни приносни 

моменти:  

Първо, въз основа на анализ на теоретичните постановки на финансо-

вото управление, се прави обобщението, че същото представлява раздел от 

стратегическия мениджмънт на бизнес организацията, който включва сис-

тема от функции, като управление на бизнес процесите по планиране, орга-

низация, счетоводно отчитане, финансов контрол, анализ на финансова ин-

формация и установяването на тенденции при обезпечаването с капитал на 

извършваната от бизнес организацията дейност в краткосрочен и в дългос-
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рочен план. Като основни инструменти на финансово управление са изве-

дени финансовото бюджетиране и финансовият анализ. В този контекст се 

определя, че посредством финансовото бюджетиране се прогнозират финан-

совите показатели – приходните и разходните парични потоци при изпълне-

нието на предмета на основната дейност, и инвестиционните показатели на 

бизнес организациите. Финансовият анализ, от своя страна, се свързва с при-

лагането на специфични подходи, процедури и методи с цел извършване на 

диагностика на база минали събития с проекция за установяване на бъдещи 

тенденции по отношение на финансовата стабилност, рентабилност, ефек-

тивност и добавена стойност на определена дейност, бизнес процес или на 

стопанския субект като цяло.  

По отношение на дигиталната трансформация в условията на Индуст-

рия 4.0 се дава дефиниция за бизнес информационните системи, които пред-

ставляват системи за дигитално управление чрез оптимизация на бизнес 

процесите, осъществявани от стопанските субекти, чиито набор от инстру-

менти обхващат управлението на ресурсите и доставките, взаимоотношени-

ята с клиентите, финансовото управление, счетоводната отчетност, разпла-

щанията с контрагентите и т.н. В разработката се очертават и основните не-

достатъци и перспективи пред финансовото управление в условията на ди-

гитална среда, като се извършва критичен анализ, на чиято база се дават 

идеи за решения. 

Второ, проектиран е технологичен модел за бюджетиране и анализ на 

финансовите показатели в условията на Индустрия 4.0, който е моделиран 

на основата на фундамента на детерминиран комбиниран оптимизационен 

подход за метрифициране на прогнозно-резултативни и факторни елементи 

на финансовите показатели, обвързани с производствения процес чрез при-

ложение на дедуктивен подход. За проектирането на технологичния модел 

са използвани богат набор от математически формули, приложими при из-

вършването на финансово бюджетиране и финансов анализ на показателите 
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за производството. При разработването на технологичния модел са извър-

шени следните процедури: 

 моделиран е алгоритъм за финансово бюджетиране на показателите за 

производството, при който се извършва диагностика на финансовите пока-

затели на производствената програма чрез установяване на желания от про-

изводственото предприятие прогнозен финансов резултат чрез метрифици-

ране на съставящите го елементи, в т.ч. планираните разходи за производс-

твото на продукция и прогнозната стойност на приходите от реализацията 

на същата тази продукция; 

 проектиран е алгоритъм за финансов анализ на показателите за произ-

водство чрез установяване на равнището и динамиката в издръжката на про-

изводствения процес, като се измерва ефектът от вложените (инвестирани) 

разходи за осъществяване на производствения процес за текущия спрямо 

базисен период. В този контекст се изследват причинно-следствените 

връзки за установените динамика и тенденции в изменението на равнището 

на преките и припадащите се косвени разходи, свързани с изпълнението на 

производствения процес, по структурни елементи на факторните показа-

тели. Алгоритъмът изследва и динамиката, тенденциите и причинно-следс-

твените връзки за изменението на равнището на приходите от продажби на 

продукция, по структурни елементи на факторните показатели; 

 разработен е алгоритъм за оценка на ефективността и степента на из-

пълнение на финансовите показатели за производството, които са модели-

рани чрез приложение на етапи по метрифициране на ефективността и из-

пълнението на факторните показатели на производствените разходи чрез 

специфично разработени коефициенти. Предложени са процедури за измер-

ване на равнището и ефектите от вложените (инвестирани) разходи по от-

делни видове, калкулирани при осъществяване на производствения процес 
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за текущия период, спрямо планираните. Извършени са процедури за мет-

рифициране на динамиката на факторните показатели на генерираните при-

ходи от продажби и са оценени ефектите на получените резултати. 

Трето, на базата на разработения технологичен модел са проектирани 

програмни кодове, разработени на програмния език „Java“, които могат да 

се апробират в бизнес информационните системи и да бъдат фундамент за 

усъвършенстване на процеса по финансово управление на индустриалните 

предприятия в условията на дигитална среда. 

Четвърто, извършено е емпирично тестване на предложения техно-

логичен модел за бюджетиране и анализ на финансовите показатели в усло-

вията на Индустрия 4.0, като е апробирана емпирична информация от пуб-

лично достъпните годишните финансови отчети на индустриално предпри-

ятие за производство на електрическа и на топлинна енергия. Изведени са 

основните резултати от извършеното емпирично тестване. 

Дигиталната трансформация на технологичните и бизнес процесите в 

индустриалните предприятия продължава с ускорени темпове. В този кон-

текст може да се твърди, че с развитието на съвременните цифрови техно-

логии ще продължат да се усъвършенстват и тези процеси, а финансовото 

управление като част от тях ще претърпи необходимите трансформации в 

отговор на потребностите на дигиталната ера. 
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