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Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита от катедрения съвет 

на катедра “Икономика и финанси“ към Факултета по икономика и 

управление на ВУАРР на редовно заседание, проведено на ………………...  

 

Публичната защита ще се състои на …………….. от ………… ч. съгласно 

заповед на ректора на ВУАРР №………………. неприсъствено, чрез 

съответните технически средства, осигуряващи аудио и видеоконферентна 

връзка с научното жури в състав:  

 

1. проф. д-р Цветан Илиев 

2. проф. д-р Сава Димов 

3. доц. д-р Десислава Стоилова 

4. доц. д-р Ренета Димитрова 
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Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в 

Учебен отдел, сектор „Докторантури“, стая №3 на ВУАРР – Пловдив.  

 

Никола Кочо Буюклиев е докторант на свободна форма на обучение в 

докторската програма „Икономика (Финанси и банково дело)“ с обучаващо 

звено катедра „Икономика и финанси“ на ВУАРР- Пловдив. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност и значимост на изследването 

През последните години малките и средни предприятия (МСП) са изправени 

пред хроничен недостиг на финансови ресурси, необходими за нормалното 

осъществяване и развитие на тяхната дейност. Подобен проблем имат и МСП от 

сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония. Той може да бъде решен с 

ефективното комбинирано използване на вътрешните и външни източници на 

финансиране, като се държи сметка за спецификата на сектора и възможностите, които 

предлагат националните и европейски фондове и агенции за подпомагане на дребния и 

средния бизнес. 

Темата за финансиране на МСП е широко проучвана, дискутирана и е обект на 

многобройни публикации и законови регламенти. Тя продължава да е актуална, тъй 

като МСП са “гръбнакът” и основният двигател за увеличаване на темповете на 

икономически растеж, за развитие на високотехнологични производства и продукти с 

висока добавена стойност, за повишаване конкурентоспособността на икономиката. 

Онова, което отличава настоящия дисертационен труд и го прави полезен е неговия 

обект на изследване, а именно МСП в сферата на винопроизводството в Р. Северна 

Македония. През последните години, от независимостта на страната до днес, лозаро-

винарския сектор претърпя значителна трансформация и преструктуриране. Пазарните, 

технологични, социални фактори са в основата за промяна в подхода към развитието на 

винопроизводството в страната. Ако в миналото развитието се основаваше на 

количество, т.е. да се произвежда и преработва възможно най-много грозде, сегашната 

философия на развитие залага все повече на качеството. Опитът показва, че 

потребителите, както на вътрешния, така и на външния пазар, търсят качествени вина. 

За да може да се предлага такъв продукт е необходимо непрекъснато да се инвестира в 

модернизация на винарните, в производството на вина с висока добавена стойност. 

Лозарството заедно с производството на вино имат около 17% - 20% от брутния 

селскостопански вътрешен продукт в Р. Северна Македония. Виното е на първо място 

по износ на алкохолни напитки и на второ място след тютюна по стойност на износа на 

селскостопански продукти. Производството на вино се извършва в 86 официално 

регистрирани изби, от които 90% са малки и средни по капацитет. Географски, 

повечето от избите са разположени в централния район по долината на Вардар. Тези 

изби имат за цел да произвеждат висококачествени вина, чрез строг контрол при избора 

на сортове, отглеждането на лозята, транспортирането и доставката на гроздето. Освен 

това те инвестират в ново оборудване и преработващи технологии, бутилиране и 

дистрибуция и са конкурентоспособни както на вътрешния, така и на външния пазар. 
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Естествено за да се постигнат добри резултати в сектора на винопроизводството 

определящ фактор е финансовият. МСП се нуждаят от разнообразни източници за 

финансиране, чрез които да осъществят: инвестиции както в дълготрайни, така и в 

краткотрайни материални активи, увеличат капацитета на производство, подобрят 

качеството, удовлетворят потребностите и на работещите в бранша. В това отношение е 

необходимо да се познават положителните и отрицателни страни на всеки вид 

финансиране – вътрешно и външно, национално и международно, традиционно и ново. 

Още в началния етап на развитие МСП, от сектора на винопроизводството, 

могат да разчитат на самофинансиране, както и на средства от своите учредители, 

роднини и познати, “бизнес ангели”, фондове за венчърен капитал. Значителна роля, в 

следващи етапи при модернизирането и разширяването на капацитета на 

винопроизводителите, играят и кредитите – банков и търговски, лизинга, факторинга и 

форфетинга. За винарните, които са акционерни дружества много добра възможност е 

емитирането на ценни книжа, както и набирането на капитал през фондовата борса. Все 

по-голямо значение придобива използването на средства от национални и европейски 

фондове и програми. Използването на разнообразни вътрешни и външни източници за 

финансиране води до повишаване на рентабилността на МСП, до оптимизиране на 

тяхната  капиталова структура и повишаване на тяхната конкурентоспособност. 

Всички тези въпроси са обект на разглеждане в дисертационния труд, като 

акцентът е поставен върху традиционните и нови източници за финансиране, тяхното 

значение и възможности за приложение в сектора на винопроизводството в Р. Северна 

Македония. На базата на изследването се правят редица предложения за подобряване 

работата на винарните не само във връзка с тяхното финансиране, а и във връзка с 

взаимоотношенията които възникват с техните контрагенти, клиенти, доставчици, 

конкуренти. Много важна е връзката и с държавните органи и институции, с 

познаването на законовата рамка и използването на възможностите, които предлагат 

европейските фондове и програми. Отчитайки усложнената обстановка с пандемията 

COVID-19, се правят предложения за подобряване дейността в сектора на 

винопроизводство, чрез коопериране и обединяване на усилията на лозари и винари. 

2. Обект на изследване  

Обект на изследване в дисертационния труд са различните видове МСП в 

сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония и възможностите за тяхното 

финансиране. 

3. Предмет на изследване  

Предмет на изследване са въпросите, свързани с характеризиране и анализиране 

на проблемите и рисковете при използването на традиционните и нови източници на 

финансиране на МСП в сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония. 
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4. Цел на дисертационния труд  

Основната цел на дисертационния труд е да се представи правно-

икономическата рамка на МСП в сектора на винопроизводствотото в Р. Северна 

Македония и на тази основа да се анализират възможните източници за финансиране 

като се изведат и предложат варианти за използване на новите източници и се посочи 

тяхната значимост за решаване проблемите при производството и реализацията на 

продукцията на местния и външните пазари в условията на криза и пандемия. 

5. Задачи на дисертационния труд  

Задачите, които се поставят в дисертационния труд са: 

1. Структуриране и анализиране на правно-икономическите проблеми в 

дейността на МСП в сектора на винопроизводството на Р. Северна 

Македония; 

2. Класифициране на МСП в сектора на винопроизводството на Р. Северна 

Македония по различни признаци и обвързването им с възможните 

източници за финансиране; 

3. Създаването на ефективна система за финансиране на МСП в сектора на 

винопроизводството на Р. Северна Македония. Характеризиране на 

традиционните източници за финансиране, анализиране  на проблемите и 

очертаване насоките за подобряване на тяхното използване; 

4. Новаторски подход при изследване на новите източници за финансиране 

на МСП в сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония, 

очертаване на спецификите при тяхното прилагане  и предложения за по-

доброто им използване; 

5. Открояване, анализиране и предлагане на мерки за избягване на 

рисковете и проблемите при функционирането и финансирането на МСП 

в сектора на винопроизводството на Р. Северна Македония 

 

6. Научно-изследователска теза  

Научно-изследователската теза на разработката е свързана с доказване 

твърдението, че успешното развитие на МСП в сектора на винопроизводство в Р. 

Северна Македония е в пряка зависимост от прилагането на правно-икономически 

мерки, съчетани с комбинираното използване на  традиционните и нови 

източници на финансиране, което е необходимо условие за  подобряване работата 

в сектора и преодоляване на съществуващите рискове и проблеми. 

7. Допълнителни хипотези на изследването 

За доказване на научната теза се използват и няколко хипотези. 

Първа хипотеза: 
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За развитието на сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония са 

необходими промени в законодателството, които да са в синхрон с европейските норми 

така, че да се стимулира производството и износа на продукти, произведени от МСП. 

Втора хипотеза: 

Финансирането на МСП в сектора на винопроизводството на Р. Северна 

Македония зависи от решаването на редица икономически и социални проблеми и от 

използването на традиционни и нови източници на финансиране, вкл. от програми на 

европейските финансови институции. 

Трета хипотеза: 

Рисковете и проблемите при финансирането на винопроизводството в Р. Северна 

Македония могат да се избегнат чрез прилагането на системен подход и анализ на 

пазара, силните и слабите страни, начините за финансиране, условията за износ и др. 

8. Изследователски методи 

При разработване на темата на докторската дисертация се използват редица 

изследователски методи: исторически, анализ и синтез, сравнителен метод, 

статистически, индукция и дедукция. 

 исторически - чрез прилагане на този метод се определят съществуващите 

в исторически аспект начини за финансиране на МСП в сектора на 

винопроизводството; 

 анализ и синтез - чрез прилагане на този метод се анализират правните 

основи и икономическите проблеми при функционирането на сектора на 

винопроизводството в Р. Северна Македония. Чрез методът за анализ на 

съдържанието се прави преглед и се дискутират многобройните мнения в 

специализираната литература с цел да се потвърди и развие научната теза 

и обекта на изследване; 

 сравнителен метод – чрез прилагане на този метод се прави сравнителна 

характеристика на методологията и разликите във финансирането на 

МСП в сектора на винопроизводството в пазарно развитите страни и в Р. 

Северна Македония; 

 статистически метод – чрез прилагане на този метод се обработват и 

анализират емпиричните данни, доказващи целта и задачите на 

изследването в дисертацията. Той се използва за извеждане на 

закономерностите и спецификите при финансирането на МСП в сектора 

на винопроизводството и систематизиране на основните рискове и 

заплахи; 

 индукция и дедукция – чрез прилагане на този метод се правят 

заключения и обобщения на базата на анализа на общото към частното и 
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обратно, както на теоретичните възгледи на различни автори, така и на 

практико-приложните изследвания по въпросите на финансиране на МСП 

от сектора на винопроизводството. 

Използваният инструментариум в работата по дисертацията включва:  

 проучване на литературни източници и източници на статистическа 

информация, резултати от теоретични и емпирични изследвания в 

областта на дейността на МСП в сектора на винопроизводството и 

тяхното финансиране; 

  анализ и синтез на информационни масиви; 

 системно-аналитичен подход; 

 математико-статистически методи за обработка на данни и др. 

 

9. Степен на разработеност на проблема 

По въпросите за финансирането на МСП в специализираната литература има 

значителен брой публикации. В Р. Северна Македония в областта на лозаро-винарския 

сектор тези материали са доста ограничени и в този смисъл настоящата дисертация се 

явява до известна степен новаторска. Традиционните източници за финансиране, като 

самофинансиране и кредитиране са широкоизвестни, но що се отнася до новите, 

модерни източници като прилагането на лизинг, факторинг, форфетинг, набиране на 

капитал чрез емисия на акции и търговия на фондовата борса, използването на 

венчърен капитал, както и финансирането чрез средства от европейски финансови 

институции, са нови и недостатъчно разработени въпроси в Р. Северна Македония, 

особено що се отнася до спецификата в дейността на МСП при винопроизводството. 

При написването на настоящия дисертационен труд сме се придържали към 

известни постановки в трудовете на световноизвестни автори като: Alexander, G.; 

Dobins, R; Gitman, l; Franks, J.; Kolb, B; Mishkin, Fr.; Rose, St.; Sharpe, W., Depallence, G., 

както и в публикациите на уважавани български учени: Стоянов, В., Петров, Г., Ганчев, 

Г., Минасян, Г., Кръстев, Б., Георгиев, Г., Асенова, М., Стоилова, Д., Стоичкова, О., 

Димитрова, Р., Илиев, Цв., Желязкова, В.; Димитрова, П,, Я., Бакърджиева, Р., 

Николова, Н., Вачков, Ст., Ненков, Д., Драганов, Хр.и др. 

Използвани са също закони и нормативни актове, материалите от 

статистическите годишници, бюлетини на Р. Северна Македония, публикации на 

Световната и Европейската банка и други нормативни документи на финансови 

институции от Европейския съюз. 

10. Времева рамка и период на изследване 

Времевата рамка на изследването е определена за периода от независимостта на 

Р. Северна Македония до днес, т.е. от времето на прехода на лозаро-винарския сектор 
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на Р. Северна Македония до днес. Анкетирането на участниците е извършено през 

2020-2021 г. В дисертационния труд термини като “лозаро-винарски сектор” и “сектор 

на винопроизводството” се използват като синоними в контекста на изследване на 

финансирането на МСП в Р. Северна Македония в областта на производството и 

пласмента на вино в страната и в чужбина. 

11. Апробиране 

Части от дисертационния труд са представени и дискутирани на научни форуми, 

и са публикувани като студии, доклади и статии в специализирани научни издания. 

 

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд е разработен в обем от 208 страници, като съдържанието 

е структурирано съобразно поставената изследователска теза, цел и задачи и е 

съобразено с обекта и предмета на изследване.  

В структурно отношение трудът се състои от увод, изложение в четири глави, 

заключение, библиография (общо 193 източника, от които 99 на кирилица и 94 на 

латиница), справка за основните приноси; справка за наукометричните показатели 

(публикациите по темата на дисертацията), декларация за достоверност и 

оригиналност. 

Дисертационният труд съдържа 17 таблици, 5 фигури и 11 графики.  

Съдържанието е изложено в следната последователност: 

 

УВОД 4 
ГЛАВА ПЪРВА. ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА 

ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА МАЛКИТЕ И  СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ 

СЕКТОРА НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЯ 

 

1. ПРАВНИ РАМКИ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОРА 

НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
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1.1.Подходи при характеризирането на малките  и средни предприятия 11 
1.2.Правна рамка и класификация на малките и средни предприятия в Р. 

Северна Македония 
20 

1.3.Видове фактори, влияещи върху дейността на  малките и средни 

предприятия 
24 

2. ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
28 

2.1 Възможности за икономическа подкрепа на  малките и средни предприятия 

в Р. Северна Македония 
28 

2.2.Икономически аспекти  в дейността  на малките предприятия от сектора на 

винопроизводството в Р. Северна Македония 
32 
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ПРОИЗВОДСТВОТО В Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
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1. ОСОБЕНОСТИ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  В СЕКТОРА 

НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
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1.1.Особености и принципи при финансирането на малките  и средни 

предприятия 
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1.2.Класификация на източниците за финансиране на малките  и средни 

предприятия в сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония 
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2. ТРАДИЦИОННИ ВЪТРЕШНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОРА НА ВИНО-

ПРОИЗВОДСТВОТО В Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 

60 

2.1.Самофинансирането – основен вътрешен източник за създаване и 

разширяване на малкия бизнес 
60 

2.2.Други вътрешни източници – алтернатива на самофинансирането 67 
3. ТРАДИЦИОННИ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОРА НА ВИНО-

ПРОИЗВОДСТВОТО В Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 

70 

3.1.Класификация на традиционните външни източници за финансиране на 

малките  и средни предприятия 
71 

3.2.Банковите кредити – основни външни източници 75 
3.3.Търговският кредит – традиционен източник с нови възможности 81 
3.4.Лизингът – източник с широко приложение 84 
3.5.Емитирането на ценни книжа – източник за големия бизнес 91 
ИЗВОДИ – глава втора 99 
ГЛАВА ТРЕТА. НОВИ  ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  НА  

МАЛКИТЕ  И  СРЕДНИ  ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОРА НА ВИНО-

ПРОИЗВОДСТВОТО В Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
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1. НОВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ – АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА ИЛИ НЕОБХОДИМА 

ПОТРЕБНОСТ 

103 

2.БИЗНЕС АНГЕЛИ – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В СЕКТОРА НА 

ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО 
105 

3.ФАКТОРИНГ – ПРЕДПОЧИТАН ИЗТОЧНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ С 

ОБОРОТНИ СРЕДСТВА 
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4.ФОРФЕТИНГЪТ – ИЗТОЧНИК ТРАНСФОРМИРАЩ ТЪРГОВСКИЯ В 
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5.ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ МЕЦАНИН – РИСКОВ ХИБРИДЕН ИЗТОЧНИК ЗА 
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6.ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛЕН ПАЗАР ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ФОНДОВАТА БОРСА 
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7.ФИНАНСИРАНЕ С ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ 128 
7.1.Финансиране с европейската програма IPARD 128 
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7.3. Финансиране чрез национални институции и програми 145 
ИЗВОДИ – глава трета 151 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. РИСКОВЕ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ФИНАНСИРАНЕТО 

НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОРА НА 

ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
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1 . ВИДОВЕ РИСКОВЕ ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА СЕКТОРА НА 

ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО 
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2. РИСКОВЕ И ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ 

ФИНАНСИРАНЕТО В СЕКТОРА НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО 
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3. РИСКОВЕ И ПРОБЛЕМИ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ НА 

ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
167 

4. SWOT АНАЛИЗ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОРА 

НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ В УСЛОВИЯ 

НА КРИЗА И ПАНДЕМИЯ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 191 
БИБЛИОГРАФИЯ 195 
СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИЯТА 205 
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III. СИНТЕЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

УВОД  

В увода на разработката се обосновава нейната актуалност и значимост и се 

представя концептуалната рамка на изследването – обект, предмет, изследователска 

теза, цел, задачи, методологически инструментариум и ограничения. 

ПЪРВА ГЛАВА „Правни и икономически аспекти на функционирането на 

малките и средни предприятия от сектора на винопроизводството в Република 

Северна Македония“ е структурирана в три точки с подпараграфи. 

Първа точка „Правни рамки на малките и средни предприятия в сектора на 

винопроизводството в Република Северна Македония“ разглежда в юридически аспект 

дефинирането на малките и средни предприятия  (МСП) в ЕС и съответно в  Р. Северна 

Македония. Използват се два подхода - категоризиране на МСП на базата на 

количествени критерии и разграничаване на МСП на основата на качествени 

характеристики.  

Количествените критерии са три: численост на персонала (брой служители),  

годишен оборот, годишен баланс. Авторът прави подробна характеристика на тези 

критерии на основата на изисквания, приети в нормативни документи на ЕС, извежда 
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техните положителни и негативни влияния, като сравнява критериите в ЕС с тези на 

водещите световни икономики и коментира правните рамки, използвани в  Р. Северна 

Македония. 

Качествения подход при дефинирането на МСП се основава на посочените 

критерии в редица законови и нормативни актове, като доклада Болтън, UNIDO - 

„Организацията за индустриално развитие“ на Организацията на обединените нации и 

мнения на автори в специализираната литература. Прави се критичен анализ на 

показателите от доклада Болтън като: управление на фирмата от нейния собственик; 

относително малък дял от пазара; независимост (фирмата е свободна от външен 

контрол в основните си решения), но се разглеждат и други критерии – управление, 

организация, производство, финанси и др. 

Специално внимание се отделя на правната рамка и класификация на МСП в Р. 

Северна Македония. Извеждат се характеристиките на микротрейдър, малък търговец, 

прави се сравнителна характеристика на критериите в ЕС и тези в Р. Северна 

Македония. Синтезират се характерните черти на качествените критерии на МСП в 

лозаро-винарския сектор. На тази основа се извежда определението, че: „МСП за 

производство на вино в Р. Северна Македония могат да бъдат характеризирани като 

частни предприятия, отговарящи на количествените критерии на европейското 

законодателство за дефиниране на микро, малко и средно предприятие, които се 

съобразяват със спецификите на отрасъла и приема, че винарни с годишен капацитет до 

50 000 hl са микро предприятия, от 51 000 и 150 000 hl са малки предприятия и тези от 

151 000 до 500 000 hl. са средни предприятия, като се отчитат и качествените 

характеристики като БВП на глава от населението, иновативност и корпоративно 

управление“. 

На основата на подробната характеристика и сравнителния анализ на критериите 

в двата подхода авторът прави конкретни предложения: 

1. По отношение на трите количествени критерии. Те следва да се прилагат, но 

да се отчита факта, че на границата на разредите при определянето  на микро, малки и 

средни предприятия има несправедливост. Ето защо би следвало задължително да се 

включат и качествени характеристики. Необходимо е да се обърне внимание на 

следните факти:  

 Доколко микро или малкото предприятие са независими или в своята 

дейност се явяват подизпълнители на големи компании? 

  Прилагат ли иновации или възлагат някои от дейностите си на аутсорсни 

организации? 

  Какъв е стила на управление, корпоративна идентичност, компетенции и 

умения? 
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  Как се финансира дейността и какво е участието им в съвместни 

проекти? Добър показател би бил БВП на глава от населението или 

покупателната способност на населението. Естествено, че трябва да се 

отчитат и процесите на инфлация, а понякога и дефлация. 

2. По отношение на правно-икономическите проблеми в сектора на 

винопроизводството в Р. Северна Македония е полезно да се създаде Съюз на лозарите, 

където да се обсъждат всички въпроси от правен, икономически, технически и друг 

характер, в полза на своевременното решаване на проблемите пред сектора. Особено в 

предприсъединителния процес за членство в ЕС е необходима разяснителна кампания 

свързана с ползването на средства от предприсъединителните фондове. 

В изложението се разглеждат и класифицират факторите, които влияят върху 

дейността на МСП. Конкретно факторите, оказващи влияние върху ефективността, 

формирането на сравнителните предимства и конкурентните способности в лозаро-

винарския сектор се систематизират в следните три групи: 1. Външни или 

макрофактори. Това са: правни, икономически, политически, научно-технически, 

демографски, природни фактори. 2. Вътрешни фактори или микрофактори, като 

влияние на конкурентите, клиентите, доставчиците, контактните аудитории. 3. 

Форсмажорни фактори, произтичащи от непредвидими събития, както в последните 

години това се проявява чрез пандемичната обстановка с COVID-19, а също и с редица 

неблагоприятни природни и политически събития.  

Във втора точка „Икономически мерки за подкрепа на малките и средни 

предприятия в р. Северна Македония“ се изследват възможностите за икономическа 

подкрепа на МСП в Р. Северна Македония. Тази подкрепа най-често се изразява под 

формата на организирана мрежа от институции - частни, публични, държавни, 

регионални и / или местни, които предлагат различни видове финансова и нефинансова 

подкрепа за МСП и създаване на обща благоприятна рамка, в която бизнесът ще работи 

и ще се развива. Подобна среда предлага условия за оцеляване и успешно развитие на 

добри предприемачески идеи и компании, готови да се учат и развиват чрез 

продуктивни инвестиции в дълготрайни активи, въвеждане на нови технологии и 

укрепване на човешкия капитал. 

В Р. Северна Македония се предприемат различни мерки и дейности за подкрепа 

и развитие на МСП и предприемачеството, чрез повишаване на осведомеността за 

предприемачеството, предоставяне на помощ за развитието на техните бизнес 

дейности, чрез съществуващата регионална политика , съфинансиране на компании за 

въвеждане на обучение, съфинансиране на разходи за развитие на индустриален 

дизайн и др.  



 

13 
 

С цел насърчаване трансфера на нови технологии и привличане на млади хора, 

завършили образованието си в чужбина се създава „Фонд за технологии и иновации за 

институционална подкрепа и съфинансиране на изследователски проекти“.  

Систематизират се икономическите проблеми, които срещат работещите в 

сектора на винопроизводство в Р. Северна Македония и които са породени от: 

административни и регулаторни процедури; трудово-правни спорове и липса на 

информация; нелоялна и силна конкуренция; нестабилност на световната икономика; 

финансови проблеми, породени от мудни процедури по финансиране и кредитиране, 

забавени разплащания, укриване на данъци, липса на финансова култура и познания; 

труден достъп до програми на ЕС и липса на компетентност; малък и труден достъп до 

международния пазар.      

Достига се до извода, че   икономическите проблеми и трудности на МСП в 

сектора на винопроизводство в Р. Северна Македония произтичат както от страна на 

самите винарни, така и от липсата на сериозна финансова подкрепа от държавата. Те не 

са достатъчно конкурентоспособни по отношение на достъпа до финансиране, 

иновативността, интелектуалната собственост, интернационализацията и прилагането 

на добри практики.  

С предприсъединителните фондове се разчита част от посочените проблеми да 

намерят своето решение, още повече, че тук контролът ще е строг, а 

предприемаческият дух на винопроизводителите ще се събуди при отчитане на по-

високи продажби, приходи и признание качествата на македонското вино на 

международните пазари. 

Трета точка „Малките и средни предприятия в сектора на 

винопроизводството в Р. Северна Македония“ е специфична и в нея е представена 

съдържателна информация на десетте винарни в Р. Северна Македония, техните 

характеристики, технологичен капацитет, икономически и социални проблеми, 

финансиране и представяне на международните пазари. Това е авторово изследване, 

тъй като голяма част от информацията е конфиденциална и не се отчита в официални 

статистики. 

ВТОРА ГЛАВА „Традиционни източници за финансиране на малки и 

средни предприятия в сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония“  

разглежда в теоретичен и практико-приложен за изследвания сектор аспект най-

използваните вътрешни и външни източници на финансиране на МСП. Правят се 

редица предложения за оптимално използване на традиционните източници, отчитайки 

спецификата на сектора на винопроизводството. Материалът е структуриран в три 

точки с подпараграфи.  
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Първа точка е озаглавена „Особености и класификация на източниците за 

финансиране на МСП в сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония. Тук 

се очертават спецификите и особеностите на източниците и се характеризират 

принципите на финансиране на МСП. Потребността от средства се предопределя от 

сложното взаимодействие на стратегическите и оперативните планове и цели на МСП, 

състоянието на микро и макро средата и особеностите на сектора, в който 

функционира, пазарните възможности, конкурентните предимства, паричните и 

капиталовите пазари, влиянието на различни форсмажорни обстоятелства, каквито в 

последните години са финансовата криза и пандемията на COVID-19. МСП постигат 

ефективност, когато успеят да реализират положителни резултати от дейността си с по-

малко разходи на капитал, т.е. задълбоченият анализ на финансовата и капиталовата 

структура трябва да предхожда решенията за финансиране.  

Когато предприятието е съществуващо един от първите принципи на 

финансиране, който трябва да се съблюдава е анализ на текущото състояние на МСП, 

оптимизиране използването на съществуващите активи, ускоряване на обращаемостта 

им и освобождаване от непригодните активи с оглед реализирането на набелязаните 

цели. Друг принцип на финансирането е, че дълготрайните активи трябва да се 

финансират със собствени капитали, които имат нулева изискуемост или с привлечени 

капитали, които са с голяма продължителност. Финансирането на МСП е обвързано с 

необходимостта да се осигурят необходимите средства за закупуването, обновяването, 

реконструкцията, модернизацията на различни краткосрочни и дългосрочни 

материални активи. Всъщност в икономическата теория и практика те са известни като 

източници за финансиране и биват класифицирани по различни признаци. 

В следващото изложение се прави структуриране на източниците за 

финансиране на МСП, като те се характеризират, съпоставят, анализират от позициите 

на приложимост в сектора на винопроизводството. Предлага се собствена 

класификация на традиционни и нови източници за финансиране в сектора на 

винопроизводството. 

 В дисертационния труд се анализират пет групи източници за финансиране на 

МСП. Първата група е според произхода на средствата, където източниците се 

характеризират като вътрешни и външни. Втората група е според фазите на жизнения 

цикъл на продуктите и услугите, които предлагат МСП и съответно се открояват: 

източници, използвани във фазите на: въвеждане, растеж, зрелост и спад. Прави се 

характеристика на продуктите и услугите според жизнения им цикъл и се обособяват 

източниците им на финансиране. Третата група е според периода, за който са 

предоставени източниците, т.е. представят се спецификите на краткосрочните, 

средносрочните и дългосрочни източници и тяхното конкретно проявление с типичните 
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и нови форми на финансиране. Четвъртата група е според етапите на развитие на 

иновационния проект, където се прилагат всички източници на финансиране, които се 

включват в пет етапа: етап на посев, стартов етап, етап на ранен ръст, етап на 

разширение и етап на изход. Петата група е според мястото на произход на 

финансовите ресурси, където източниците са: национални и международни. 

Авторовата класификация е симбиоза на разделянето на източниците по три 

признака – според произхода на средствата, собствеността върху използваните 

капитали и мястото на произход на ресурсите. Обединението на източниците в тази 

класификация се прави на базата на два критерия: традиционни и нови източници за 

финансиране на МСП, вкл. в сектора на винопроизводството. 

Традиционни вътрешни източници: 

 самофинансиране: собствен капитал, неразпределена печалба, 

амортизации, продажба на активи, провизии за обезценка на запасите, 

резерви; отдаване под наем на част от недвижимото имущество; 

 друго вътрешно финансиране: лични авоари; средства от роднини и 

приятели; средства от партньори; средства за изграждане на съвместно 

предприятие 

Традиционни външни източници: 

 банков заем – инвестиционен, за оборотни нужди, потребителски; 

 търговски кредит; 

 лизинг; 

 емитиране на ценни книжа 

Нови (алтернативни) източници на финансиране на МСП: 

 бизнес ангели; 

 факторинг; 

 форфетинг; 

 финансиране чрез мецанин; 

 финансиране чрез специален пазар за МСП на фондовата борса; 

 финансиране с европейски фондове и програми 

На базата на тази класификация е построено изследването в дисертационния 

труд във втора и трета глави. 

Втора точка е озаглавена „Традиционни вътрешни източници за финансиране 

на МСП в сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония“. Тук в рамките на 

два параграфа се изследва и анализира първо основният вътрешен източник, а именно 

самофинансирането, а след това и другите източници с характер на вътрешни, като: 
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лични авоари; средства от роднини и приятели; средства от партньори; средства за 

изграждане на съвместно предприятие. 

Самофинансирането като основен вътрешен източник за създаване и 

разширяване на малкия бизнес се представя в теоретичен и практико-приложен аспект.  

В хода на изложението се акцентира на три момента: 

 Характеризира се самофинансирането от две страни – за поддръжка и за 

растеж и се прави анализ на неговите елементи и начин на проявление; 

 Очертават се положителните и отрицателни черти на самофинансирането 

на МСП; 

 Извеждат се специфичните черти и проблеми при самофинансирането на 

МСП в сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония. 

Самофинансирането като средство за поддръжка на МСП се осъществява чрез 

амортизационните отчислeния, а също чрез провизиите - суми за обезценка на запаси, 

за покриване на рискове и др. Самофинансирането на растежа се осъществява чрез 

пeчалбата и е предпоставка за финансова автономност, свобода на действие и авторитет 

на МСП. То следва да бъде съобразено със стратегията и целите на предприятието, с 

особеностите на отрасъла, влиянието на външните и вътрешни фактори, човешкия 

капитал, пазара, конкурентите и т.н. Самофинансирането не може да реши всички 

финансови въпроси на МСП, затова се използват активно и други източници на 

вътрешно  и външно финансиране. 

При очертаването на положителните страни на самофинансирането се вижда, че: 

то е най-лесния и достъпен начин за финансиране на дейността, особено на малките 

предприятия и на тия, които нямат достъп до капиталовия пазар; чрез наличието на 

собствен капитал се получават по-лесно банкови заеми; води до повишаване на 

авторитета и стойността на фирмата на пазарите; инструмент за въздействие върху 

интересите на работниците, мениджърите и акционерите. Като отрицателни черти на 

самофинансирането се посочват, че: то е рисково при единствено финансиране на „start 

up“ малко предприятие; не може да осигури финансова независимост на голямо 

предприятие поради ограничеността на мащаба му; като инструмент за осигуряване на 

средства за стартиране или продължаване на бизнеса то насочва средствата в области с 

висок процент на печалбата, което пък пренебрегва области с по-ниска възможност за 

печалба, но по-голям социален и екологичен ефект. 

Синтезирани са специфичните черти и проблеми при използването на 

самофинансирането в сектора на винопроизводството. Предприятията от лозаро-

винарския сектор, поради своето естество са едни от капиталоeмките производства в 

агробизнеса и се характеризират с дългосрочна възвращаемост на направените 
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инвестиции, в основни средства на производство, като: лозя, винарни, инсталации за 

напояване и др. До голяма степен тази характеристика оказва влияние върху 

склонността на бизнеса да инвестира, да се разширява или да търси различни 

възможности за изграждане на вeртикална и/или хоризонтална интегрирана верига на 

производство. Инвестиционната дейност е в пряка зависимост от величината на 

собствения капитал и в повечето случаи с необходимостта от финансиране на 

оборотния капитал с привлечени средства. 

При очертаните специфики и проблеми при самофинансирането е очевидно, че 

винопроизводителите търсят алтернативни вътрешни източници. Във втория параграф 

се разглеждат четири такива форми, а именно: лични средства; средства от роднини и 

приятели; средства от партньори и финансиране на съвместно предприятие. Всички 

тези възможни форми на вътрешно финансиране са разгледани през призмата на 

приложението им в сектора на винопроизводството. 

Последната трета точка озаглавена „Традиционни външни източници за 

финансиране на МСП в сектора на винопроизводство в Р. Северна Македония“, 

включва пет параграфа и акцентира върху подробното характеризиране и анализиране 

на т.нар. външни традиционни източници на финансиране в сектора на 

винопроизводство като: банковия заем, търговския кредит, лизинга и емитирането на 

ценни книжа. Целта е прилагайки дедуктивния подход да се изведат спецификите на 

тези източници за сектора на винопроизводство от общата характеристика  и да се 

очертаят проблемите и насоките за подобряване използването им. 

При изследване на банковия кредит, като най-често използваният външен 

източник на финансиране на МСП, се прави характеризиране по групи на видовете 

банкови кредити, подходящи за финансиране на МСП в сектора на винопроизводството 

и се извежда спецификата и проблемите при кредитирането на предприятията в сектора 

на винопроизводството. Стига се до извода, че голяма част от винарните нямат големи 

възможности да обезпечат кредитите, активите им са стари и се нуждаят от сериозно 

обновление, а това е доста скъпо. Повечето от собствениците са и мениджъри на своите 

производства, а икономическата им компетентност не позволява да направят изрядни 

бизнес-планове, с които да кандидатстват. Често счeтоводните им документи не 

отразяват реалното състояние. Друг проблем, който се очертава е свързан с 

компетентността на банковите служители и заинтересоваността на банките да 

кредитират МСП в лозаро-винарския сектор. Не всяка търговска банка с охота работи с 

предприятия от агросектора. Това намалява възможностите за избор на кредитна 

институция, а също оскъпява кредитния ресурс. С цел да се стимулират МСП към 

развитие банките трябва да са по-гъвкави и да предлагат конкурентни условия, да 



 

18 
 

правят някои отстъпки за да осигурят инвестиционен комфорт на предприятията, а не 

да ги отказват и от кредитиране и така те да се насочват към небанкови институции. 

Търговският кредит се разглежда в неговите разновидности и се очертават в 

теоретичен план неговите предимства и недостатъци. На практика се стига до извода, 

че той е много удобен и се използва в сектора на винопроизводство, особено там, 

когато производителят на грозде продава на винопроизводителя своята продукция или 

пък в другия случай, когато винопроизводителя продава своето вино (преди всичко 

наливното вино) на разпространителите. 

При изследване на лизинга като източник с широко приложение в сектора на 

винопроизводство се прави характеристика на различните видове лизинг като се 

представят положителните и отрицателни черти на лизинга спрямо 

лизингополучателите, в случая работещите МСП в лозаро-винарския сектор. Прави се 

разлика между банковия кредит и лизинга и в се очертават и предлагат мерки за 

предпазване от риск при лизингови операции. 

Емитирането на ценни книжа е един от най-често използваните източници на 

външно дългосрочно финансиране, които се използва от акционерните дружества, т.е. 

той засяга преди всичко тези предприятия, чийто капитал е акционерен. В този аспект, 

що се отнася до МСП в сектора на винопроизводство, използването на емисия на 

всякакви видове корпоративни акции и облигации е акт, който засяга само големите 

винарни, които са акционерни дружества. В хода на дискусията за това доколко 

емитирането на ценни книжа се приема като вътрешен или външен източник на 

финансиране, споделяме мнението на втората група автори, които приемат, че при 

емитирането на ценни книжа потребностите от ресурси се търсят на капиталовите 

пазари като така се привличат външни инвеститори и затова е правилно увеличаването 

на капитала чрез дялови и дългови ценни книжа да се приема като външен източник на 

финансиране. Логиката, която се следва при изясняване на въпроса за емитирането на 

ценни книжа е не толкова да се характеризират самите акции и облигации като 

финансови инструменти, колкото да се посочи как чрез тях се увеличава и намалява 

капитала на акционерното дружество, т.е. как ценните книжа служат като източник, 

който едновременно може да съдейства за набирането и увеличаването на финансовите 

ресурси на дружеството, но при определени обстоятелства може и да доведе до 

намаляване на техния обем. Всичко това е логично да се случи на най-горещите пазари 

в света, а именно фондовите борси. 

ТРЕТА ГЛАВА „Нови източници за финансиране на малките и средни 

предприятия в сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония“ е 

посветена на възможностите винопроизводителите да ползват източници, които от една 

страна могат да бъдат алтернатива на традиционните такива, а от друга страна да са 
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необходима потребност и „лост“ за проява на предприемачеството и новаторството в 

сектора. Материалът е структуриран в седем точки с подпараграфи. 

Първа точка е озаглавена „Новите източници за финансиране на МСП – 

алтернативна форма или необходима потребност“. В специализираната литература 

източници като „бизнес ангели“, „мецанин финансиране“, „факторинг“, „форфетинг“, 

често се характеризират като алтернативни, специфични дори атрактивни. Несъмнено 

те са външни източници, които имат своята специфика и в определени случаи 

действително се явяват алтернатива при подпомагане финансирането на МСП, но не 

могат да изместят традиционните начини за създаване, разширяване и обновяване на 

бизнеса. Познавайки спецификата на сектора на винопроизводство и възможностите за 

приложение на тези източници смятаме, че голямата част от тях са нови за сектора и 

затова ги разглеждаме в този контекст. Очертани са проблемите на МСП в сектора на 

винопроизводство и отражението им върху избора на нови източници за финансиране. 

В следващите точки последователно в теоретичен и приложен, за сектора на 

винопроизводството в Р. Северна Македония, план се анализират, систематизират, 

разграничават източниците като: бизнес ангели, факторинг, форфетинг, мецанин 

финансиране, финансиране чрез фондовата борса и финансиране чрез европейски 

фондове и програми. 

Втора точка „Бизнес ангели – нови възможности в сектора на 

винопроизводство“ акцентира върху ролята на бизнес-ангелите за подпомагане на 

бизнеса и възможностите, които предлага този източник специално в сферата на 

винопроизводството в Р. Северна Македония. След характеризиране на същността на 

бизнес-ангелите се прави класификация на видовете им и мотивите за инвестиране в 

МСП. Констатира се, че в сферата на винопроизводството може да се работи с 

инвеститори добавящи стойност, инвеститори с дълбоки джобове, бартерни 

инвеститори, консорциум от индивидуални инвеститори. Очертани са предимствата и 

недостатъците при използването на бизнес-ангелите като източник за финансиране. 

Един от ключовите въпроси за правилното насочване на бизнес ангелите към 

инвестиране в дейности в лозаро-винарския сектор и в производството на вино е 

стимулиране на частните инвеститори да бъдат част от екипа на МСП и винарните в 

страната, както и осигуряването на икономически условия и финансова подкрепа за 

предприемачите, подбора на кадри, организацията на самия процес и не на последно 

място уверението на Правителството, че подкрепя и подпомага частните инвеститори в 

тяхната дейност като бизнес-ангели. В това отношение насърчаването на инвестициите 

на бизнес-ангелите в определени сектори, вкл. и във сектора на винопроизводството, 

зависи от три важни фактора – търсенето, предлагането и пазара. Но производителите 

освен, че не познават механизма на инвестиране чрез бизнес ангели нямат и капацитет 
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да си взаимодействат при потенциална поява и заинтересованост от страна на такива 

инвеститори, тъй като винарните в голямата си част са фамилни микро предприятия, а 

собствениците са добри винари-технолози, но нямат размаха на добри финансисти. 

Явно е, че в тази насока трябва да бъдат подпомогнати и промотирани на пазара, така 

че някои бизнес ангели да бъдат привлечени и заинтересовани от инвестиции в тези 

винарни. В тази връзка се правят три предложения: 1. Създаване на мрежа от бизнес 

ангели за Р. Северна Македония, които да са обединени в организация и да имат по-

богата информация за възможните стартиращи бизнеси, вкл. в сектора на 

винопроизводство, за да могат да направят своите проучвания и вземат решения за 

участие в съвместната дейност; 2. Създаване на клъстери в лозаро-винарския сектор и 

„винен клъстер“ за винопроизводителите в Р. Северна Македония. Вярваме, че 

собствениците на винарни осъзнават ползите и предимствата от създаването на такъв 

клъстер, въпреки съществуващото в сектора мнение за „липсата на съзнание“ за трайно 

коопериране между конкурентни организации. 3. Необходимо е повишаване на 

образователното равнище, подпомагане с контакти и информация  на собствениците на 

малки винарни, както и на тези, които тепърва имат желание да се включат в този 

бизнес. В това отношение голяма роля могат да имат различни фондации, каквато в 

света е ACEF - Angel Capital Education Foundation. 

Трета точка – „Факторинг - предпочитан източник за финансиране с 

оборотни средства“ разглежда същността, спецификата, механизма на действие, 

видовете факторинг, техните положителни и отрицателни страни.  Прави се съпоставка 

на факторинговите със сконтовите сделки и се разкриват особеностите им. Достига се 

до извода, че с факторинговите сделки МСП имат възможност да обогатят асортимента 

на предлаганите услуги, да регулират паричните потоци, да контролират погасяването 

на задълженията. Също така те си осигуряват оборотни средства, като по този начин се 

постига ликвидност в краткосрочен план и рентабилност в дългосрочен план.  

Приложението на факторинга нараства при силни инфлационни процеси, когато 

фирмите изпитват по-голяма потребност от оборотни средства и обратното – със 

затихване на инфлацията, факторинга е по-малко търсен. В условията на финансова 

криза и пандемия от COVID-19 факторинговите сделки са предпочитани от 

доставчиците на стоки и услуги. В сектора на винопроизводство те са необходими и 

осигуряват оборотни средства за работа на винарните, особено в сезона на изкупуване 

на грозде и производство на новото вино. 

Четвърта точка – „Форфетингът – източник трансформиращ търговския в 

банков кредит“ е посветена на изследване на един изключително подходящ, но все още 

слабо приложим източник на финансиране в сектора на винопроизводството. След 

изясняване на същността, обектите, субектите и механизма на функциониране на 

форфетинговата сделка са систематизирани някои положителни и отрицателни страни 
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при неговото приложение като източник на финансиране. Прави се съпоставка на 

факторинговите с форфетинговите сделки като се очертават изгодите за участниците в 

тях. Този източник е изключително подходящ за използване в лозаро-винарския сектор, 

защото се основава на трансформирането на търговския в банков кредит, а 

винопроизводителите често работят с търговски ценни книжа и имат нужда от 

събиране на своите вземания понякога предсрочно. За съжаление той не е развит в 

степен да съдейства на МСП да го използват като нов източник и това е резултат както 

от влиянието на правно-икономическата среда, така и на липсата на подходяща 

организация за прилагането на форфетинга.  

Пета точка – „Финансиране чрез мецанин – рисков хибриден източник за 

разширяване на бизнеса“ разглежда един рядко прилаган начин за финансиране, който 

е почти неизследван в специализираната литература, като вариант за осигуряване на 

средства за лозаро-винарския сектор. Най-често финансирането чрез мецанин е 

симбиоза между банковото кредитиране и самофинансирането. То има редица 

предимства пред класическия банков кредит, а от друга страна, позволява да се получи 

стратегически партньор, който ще поеме част от рисковете и ще се интересува не само 

от възвръщаемост на средства, но и от растежа на капитализацията на проекта. 

Подробното изясняване същността на мецанин финансирането, сферите на приложение, 

неговите особености, плюсове и минуси дават възможност да се направят изводи 

касаещи сферата на винопроизводството и неговото приложение. Разбира се той не 

бива да се отрича като източник на финансиране и имайки предвид, че в бъдеще някои 

от големите винарни могат да бъдат акционерни дружества с чуждестранно участие, 

напълно възможно е те да използват мецанин финансирането. 

Шеста точка – „Финансиране чрез специален пазар за МСП чрез фондовата 

борса“ е иновативна, тъй като в нея не само се изследват възможностите за 

финансиране на МСП чрез търговия на Македонската фондова борса, но се правят 

редица предложения за улесняване достъпа до емитиране на ценни книжа и търговията 

на акции на МСП през специални сегменти на фондовата борса. Изтъква се, че акции на 

дружества могат да се търгуват на двата пазара на фондовата борса в Скопие, т.е. на 

официалния и редовния пазар. На официалния пазар има сегмент „Котиране на малки 

акционерни дружества“, където без особени трудности, заради липсата на съществени 

изисквания за допускане до търговия, могат да търгуват акциите си дружества, които 

вече са пуснали в обръщение свои емисии. Но липсва сегмент, където да се 

осъществява първично публично предлагане, както и сегмент за търговия на МСП в 

растеж, по подобие на „новите пазари“ в Европа и „Пазарът за растеж“ в България. 

Надяваме се в бъдеще кооперирането и сътрудничеството с балканските борси да 

продължи и след приемането на страната в ЕС да има възможности за по-широка 

подкрепа на малкия бизнес чрез финансиране през фондовата борса. В тази връзка се 
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предлага: 1. Създаването на специална подкрепа за развитието на МСП и 

финансирането им през фондовата борса чрез създаването на два нови сегмента, а 

именно „Пазар на новоемитирани ценни книжа“ и „Пазар за подкрепа на МСП в 

растеж“; 2. Проучване опита на балканските страни в създаването на специални 

сегменти за стимулиране развитието на МСП и държавна подкрепа чрез използването 

на валчерна система за покриване на разходите по излизането на малкото 

предприятие на борсата. 

 Последната седма точка – „Финансиране с европейски фондове и програми“ 

извежда възможностите за финансиране чрез: институции от ЕС, международни банки 

и институции и програми в страната. Това всъщност са трите подпараграфа, където 

обстойно се характеризират тези източници за финансиране и възможностите, които 

предлагат за лозаро-винарския сектор. В много отношения тези програми са нови и 

предстои да се разгърнат още повече в процеса на присъединяване на Р. Северна 

Македония към ЕС, а също така те са предизвикателство и иновативна дейност, 

особено за МСП в сектора на винопроизводство. 

Привличането на чуждестранни инвестиции трябва да бъде насочено към 

осигуряване на инвестиции за подобряване на конкурентоспособността на земеделските 

стопанства, а също инвестиции за изграждането на нови лозарски масиви като се 

запазват традиционните, специфични за региона сортове грозде и се засаждат и търсени 

от чуждестранните пазари видове лози. Необходимо е също реконструиране и 

модернизиране на винарните, технологичното оборудване, избите и изграждането на 

добра инфраструктура. За всичко това от голямо значение е да се използват всички 

възможни вътрешни и външни източници за финансиране, да се прилагат европейските 

програми и фондове, да се работи по-тясно с банките и небанковите институции и да се 

среща подкрепа от държавата като се предлагат стимули за винопроизводителите.  

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА „Рискове и проблеми при финансирането на малките и 

средни предприятия в сектора на винопроизводството в Р. Северна Македония“ е  

структурирана в четири точки.  

Първа точка е озаглавена „Видове рискове при финансиране на сектора на 

винопроизводството“. Целта на изследването не е да се характеризират всички 

дефиниции за понятието риск и свързаните с него неопределеност, ситуационност, 

вероятност, а да се очертаят по-скоро някои от принципите и видовете рискове, които 

се проявяват в предприемаческата дейност на едно МСП, вкл. в сектора на 

винопроизводството. Рискът се дефинира най-общо като вероятно нeблагоприятно 

отклонение от желания и очакван рeзултат от изпълнение на решение или действие 

вследствие на многовариантността и нeдетерминираността на факторите на срeдата, в 

която се осъществява някаква дeйност, създаваща обективни предпоставки за 
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възникване на рискови ситуации. Рискове  се разглеждат като система, в която всеки 

елемент заема строго определено място и в същото време се подчинява на законите на 

икономическата система като цяло. В този случай задачата за класифицирането на 

рисковете се свежда до определянето на системата от рискове и системообразуващите я 

елементи. 

Подробно се характеризират бизнес риска и финансовия риск като едни от най-

често проявяващите се в сектора на винопроизводството. Бизнес рискът се анализира 

като: риск от съответствие, оперативен риск, риск на репутацията, финансов 

риск, стратегически риск. Финансовият риск е несигурността, произтичаща в случаите, 

когато една компания не може да  посрещне своите финансови задължения или когато в 

резултат на нейната основна дейност настъпва финансова загуба. Той се разглежда 

подробно в три аспекта, а именно като: пазарен, кредитен и ликвиден риск. От своя 

страна пазарният финансов риск се разглежда през призмата на лихвения, валутния и 

ценовия риск. Той отразява промените от външната среда при лихвените проценти, 

валутните курсове и цените на материали, суровини, стоки в отделни дейности на 

предприятието, които могат да доведат до финансова загуба. Крeдитният риск се 

проявява във връзка с банковия и търговския кредит, т.е. задълженията към банкови 

финансови институции, както и вземанията и задълженията към нефинансови 

контрагенти. Ликвидният риск се отнася до възможността от загуба поради продажба 

на активи при нeблагоприятни пазарни условия, за да бъдат изпълнени неочаквано 

възникнали краткосрочни задължения. Рискът се систематизира също от гледна точна 

на размера на загубите, като се определят три зони на риска – зона на допустимия риск, 

зона на критичния риск и зона на катастрофалния риск. 

Специално за МСП и то в сектора на винопроизводство познаването на 

рисковете на средата и на управлението са определящи. В този аспект се предлага 

авторова класификация на рисковете на макросредата и рискове на микросредата. 

Рисковете на макросредата за винопроизводството се извеждат на базата на 

постановките на маркетинг-мениджмънта в следните групи рискове: природни, правни, 

институционални, политически, научно-технически и транспортни, демографски, 

икономически и социални рискове. За всеки един от тях се извежда спецификата в 

сектора на винопроизводство като се правят и няколко предложения. 

 В сектора на винопроизводство би могло да настъпят промени в нормативната 

уредба за спестяване на административни разходи и време за регистриране на 

бизнес, което всъщност е една от основните цели във всяка стратегия за 

развитие на МСП; 
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 Създаването и поддържането на единен електронен регистър на търговските 

спорове значително ще ускори процеса на вземане на решения по бизнес 

спорове, както и ще намали съдебните разходи; 

 Във връзка с пандемията от COVID-19, а и с цел подобряване на електронната 

среда да се приемат разпоредби за подобряване на електронния бизнес и да се 

насърчи електронната търговия и онлайн продажбите на вино; 

 Изграждането на пазарно ориентирани центрове за технологични изследвания, 

които да насърчават иновационната дейност чрез изграждането на иновационен 

лозаро-винарски център, който да събира творчески идеи от малки и средни 

предприятия, университети и изследователски институти. 

Що се отнася до рисковете на микросредата, то тях ги отнасяме в четири групи, 

които са адаптирани по идеята на Ф. Котлър, а именно на базата на влиянието на 

доставчиците, конкурентите, клиентите и контактните аудитории. За разлика от 

макросредата, където върху МСП действат външни за нея фактори, чието регулиране 

зависи от неподвластни на организацията сили, то при микросредата факторите са 

вътрешни и предприятието е длъжно да ги насочва и управлява в посока, отговаряща на 

нейните стратегии и цели. 

Рисковете се управляват и това е специфична сфера на икономическа дейност, 

изискваща задълбочени знания в областта на анализа на стопанската дейност, методите 

за оптимизация на стопанските решения, застрахователната дейност, психологията и 

много други. В теорията и практиката за управлението на риска са разработени редица 

основополагащи принципи, от които следва да се ръководят мениджърите както и 

тристепенен подход при тяхното управление. 

Втора точка „Рискове и проблеми на кредитните институции при 

финансирането в сектора на винопроизводство“ разглежда взаимоотношенията на 

винопроизводителите с кредитиращите ги банки и несгодите, трудностите и загубите, 

които понасят  от своя страна и банките. В началото се систематизират банковите 

рискове според влиянието на външните и вътрешни за институцията фактори. Изтъква 

се, че МСП ползват предимно банкови кредити – инвестиционни и за оборотни 

средства. В този аспект най-често срещаните рискове и проблеми, които имат 

кредитните институции са свързани именно с кандидатстването, отпускането, 

погасяването на тези видове кредити, както и на потребителски, кредитни карти, 

овърдрафт. В изложението се обръща внимание най-вече на видовете кредитен риск и 

се систематизират проблемите на банките в това отношение. 

Явно е, че кредитирането в сектора на винопроизводство в Р. Северна 

Македония е скъп начин за финансиране, а банките избягват микро и малки 

предприятия, особено стартиращи, поради: недостатъчни активи и слаба 



 

25 
 

капитализация; ограничени идеи за развитие и уязвимост към пазарните движения, 

съчетани с ограничени технически, управленски и маркетингови умения на 

собствениците на малък бизнес; малкият процент на изплащаните заеми от МСП, 

поради високите оперативни разходи; лоши и неадекватни финансови отчети, от които  

е трудно да се направи достоверна оценка на състоянието им. 

Общият извод е, че финансовата подкрепа и кредитирането на МСП в сектора на 

винопроизводство се използва недостатъчно. Причините за това положение са, че 

различните заинтересовани страни ги обясняват по различен начин. А именно 

собствениците на винарни посочват, че критериите за получаване на заем са трудни за 

изпълнение и лихвените проценти са високи, докато банките посочват, че има слаб 

интерес да кредитират винопроизводителите, защото нямат достатъчно печеливши 

проекти и не са кредитоспособни компании. Въпреки всичко банките държат на своите 

клиенти и с цел подобряване на взаимоотношенията и намаляване на кредитния риск те 

анализират обслужването на кредита и използват различни инструменти, с които да 

управляват кредитния риск и в бъдеще кредитоискателя да има по-добро кредитно 

досие и по-лесен достъп до кредитиране. 

Трета точка „ Рискове и проблеми при кредитиране на винопроизводителите в 

Р. Северна Македония“ отделя много сериозно внимание на кредитополучателите, в 

случая МСП, производители на вино. За да се очертаят по-ясно проблемите се прави 

анкетно проучване сред 25 индивидуални производители и преработватели на 

селскостопанска и лозарска продукция. Анкетата обхваща 11 въпроса и на базата на 

отговорите на респондентите се правят изводи не само за рисковете  и проблемите на 

винопроизводителите при кредитирането, а и на тяхната информираност за банковите 

услуги, цената на кредитите, лихвените равнища, възможностите за кредитиране, 

отношението на банковите служители и тяхната компетентност, гъвкавостта на 

банката, умението да се предлагат конкретни за лозаро-винарския сектор продукти и 

услуги и др. Получените отговори на всеки един въпрос подробно се анализират и се 

извеждат изводи, които са много важни за подобряване взаимоотношенията 

„кредитор-длъжник“. 

Проблемите във взаимоотношенията са както от страната на 

кредитополучателите, така и от страна на самите банки и спестовни къщи. Особено за 

микро и малките предприятия условията и изискванията на банките са почти 

неизпълними, а това намалява шанса за получаване на агро кредит. Предлаганите 

обезпечения от малките стопанства в много от случаите не са приемливи за кредитните 

институции, и се налага предоставяне на допълнително обезпечение по кредитната 

сделка. Банките изискват и воденето на коректна отчетност и счетоводство от малките 

земеделски стопанства, които те или не притежават или водят в ограничен размер.  
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Най-големият проблем на банките при отпускането на кредити на МСП е 

липсата на адекватни счетоводни данни, недостатъчно обезпечение, лош кредитен 

рейтинг на предприятията. МСП от своя страна страдат заради: високи 

лихви, ограничената сума на заема, дълги и скъпи процедури за обработка на заявки, 

липса на ликвидни средства, забавени доставки и неритмичност в постъпленията от 

продажби, а от тук и проблеми с издължаването на земите и др. 

След подробното извеждане на проблемите на винопроизводителите в досега им 

с баните се изтъкват и рисковете, с които се сблъскват. Това са четири групи рискове – 

финансови рискове; правни и институционални рискове; рисковете от човешкия 

фактор; пазарни рискове. Явно е, че всички тези рискове са свързани помежду си и 

влияят върху дейността както на винопроизводителите, така и на свързаните с тях 

доставчици, посредници, клиенти. Те са в основата и на взаимоотношенията с банките 

и небанковите институции.  

Четвърта точка „SWOT анализ на МСП в сектора на винопроизводство в Р. 

Северна Македония в условията на криза и пандемия“ е завършващ етап във 

взаимоотношенията на винопроизводителите със своите контрагенти. Както всеки 

подобен анализ той синтезира в четири квадранти – силните страни, слабите страни, 

възможностите и заплахите пред предприятията в сектора на винопроизводство.  

Явно е, че в период на предприсъединяване към ЕС, но и в екстремни условия на 

пандемия и световна икономическа криза за постигането на устойчив растеж в сектора 

са необходими значителни усилия за преодоляване на основните проблеми. 

Явно е, че в сектора на винопроизводство трябват действени мерки като: 

поставяне на лозарството и винарството като приоритетни области в държавната 

политика; осигуряване на сертифициран висококачествен посадъчен материал; 

усъвършенстване на традиционните технологии в съответствие със съвременните 

изисквания; прилагане на ензимни технологии за подобряване на ароматно-вкусовите 

качества и спецификата на вината; осигуряване на растителна защита според 

световните и европейските стандарти; поставяне на акцента върху характерните местни 

сортове грозде и получаването на вино от тях; повишаване качеството на човешкия 

потенциал чрез: модерна система за образование; квалифицирани преподаватели и 

учени; квалификация на кадрите в отделните звена, лаборатории и агенции; съдействие 

на държавната администрация и браншовите организации; масово използване на 

информационните технологии  чрез създаване на информационен портал за активна 

връзка между фирмите, научните среди, държавната администрация, международните 

организации; изграждане и усъвършенстване на маркетинговата организация на 

македонското вино, така че да се повиши неговият имидж на световните пазари; 

стимулиране на използването на новите източници за финансиране на сектора; 
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осигуряване на преференции за тези винарни, които наред с винопроизводство развиват 

и винен туризъм. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на изследванията и анализите на процесите, свързани с 

финансирането на МСП в сектора на винопроизводство в Р. Северна Македония, в 

докторската теза се разкриват основните елементи на теоретичните и приложните 

правни и икономически аспекти на функционирането на МСП като  особено внимание 

се отделя на източниците за финансиране на македонските винопроизводители. В 

логическа последователност се разглеждат, анализират и извеждат спецификите при 

финансирането с традиционните и нови източници на финансиране като се правят 

предложения за подобряване дейността на микро и МСП в лозаро-винарския сектор, 

използвайки тези финансови възможности и оценявайки предимствата, недостатъците, 

риска на всеки един от тях. Прави се и практическо изследване на базата на анкета на 

рисковете и проблемите при кредитирането на винопроизводителите, като на тази 

основа се предлага и подробен swot анализ на сектора на винопроизводство. 

По-конкретните изводи и заключения се отнасят до следните: 

1. Характеризират се правните рамки на МСП в Р. Северна Македония. При 

тяхното дефиниране се използват два подхода - категоризиране на МСП на базата на 

количествени критерии и разграничаване на МСП на основата на качествени 

характеристики. По отношение на количествените критерии се установява, че на 

границата на разредите при определянето  на микро, малки и средни предприятия има 

несправедливост, която може да се отстрани като се включат и качествените критерии. 

По отношение на правно-икономическите проблеми в сектора на винопроизводство в Р. 

Северна Македония е полезно да се създаде Съюз на лозарите, където да се обсъждат 

всички въпроси от правен, икономически, технически и друг характер в полза на 

своевременното решаване на проблемите пред сектора; 

2. Систематизират се икономическите проблеми, които срещат работещите 

в сектора на винопроизводство в Р. Северна Македония, които са породени от: 

административни и регулаторни процедури; трудово-правни спорове и липса на 

информация; нелоялна и силна конкуренция; нестабилност на световната икономика; 

финансови проблеми, породени от мудни процедури по финансиране и кредитиране, 

забавени разплащания, укриване на данъци, липса на финансова култура и познания; 

труден достъп до програми на ЕС и липса на компетентност; малък и труден достъп до 

международния пазар; 
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3. Прави се класификация и структуриране на източниците за финансиране 

на МСП по пет признака,  като те се характеризират, съпоставят, анализират от 

позициите на приложимост в сектора на винопроизводството. Предлага се собствена 

класификация на традиционни и нови източници за финансиране в сектора на 

винопроизводство. Авторовата класификация е симбиоза на разделянето на 

източниците по три признака – според произхода на средствата, собствеността върху 

използваните капитали и мястото на произход на ресурсите. Обединението на 

източниците в тази класификация се прави на базата на два критерия: традиционни и 

нови източници за финансиране на МСП, вкл. в сектора на винопроизводство; 

4.  Подробно се характеризират традиционните вътрешни източници за 

финансиране на МСП в сектора на винопроизводство в Р. Северна Македония като 

основният вътрешен източник самофинансирането се изследва от две страни – за 

поддръжка и за растеж и се прави анализ на неговите елементи и начин на проявление. 

Очертават се положителните и отрицателни черти на самофинансирането на МСП  и се 

извеждат специфичните черти и проблеми при самофинансирането на МСП в сектора 

на винопроизводство в Р. Северна Македония. Другите източници с характер на 

вътрешни, които са обект на изследване са: лични авоари; средства от роднини и 

приятели; средства от партньори; средства за изграждане на съвместно предприятие; 

5. Прилагайки дедуктивния подход се извеждат спецификите на 

традиционните външни източници на финансиране в сектора на винопроизводство 

като: банковия заем, търговския кредит, лизинга и емитирането на ценни книжа. 

Очертават се проблемите и насоките за подобряване използването им; 

6. Извеждат се проблемите на МСП в сектора на винопроизводството и 

отражението им върху избора на нови източници за финансиране като: бизнес ангели, 

факторинг, форфетинг, мецанин финансиране, финансиране чрез фондовата борса и 

финансиране чрез европейски фондове и програми. Всички те са много подробно 

представени, съпоставени и на тази основа се правят редица предложения, полезни за 

теорията и практиката като: 

 създаване на мрежа от бизнес ангели за Р. Северна Македония, които да 

са обединени в организация за да имат по-богата информация за 

възможните стартиращи бизнеси, вкл. в сектора на винопроизводство; 

 създаване на клъстери в лозаро-винарския сектор и „винен клъстер“ за 

винопроизводителите в Р. Северна Македония; 

 създаването на специална подкрепа за развитието на МСП и 

финансирането им през фондовата борса чрез създаването на два нови 

сегмента, а именно „Пазар на новоемитирани ценни книжа“ и „Пазар за 

подкрепа на МСП в растеж“; 
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  проучване опита на балканските страни в създаването на специални 

сегменти за стимулиране развитието на МСП и държавна подкрепа чрез 

използването на валчерна система за покриване на разходите по 

излизането на малкото предприятие на борсата. 

7. Подробно е характеризирано финансирането с европейски фондове и 

програми в три аспекта чрез: институции от ЕС, международни банки и институции и 

програми в страната. Акцентът се поставя върху възможностите, които се предлагат за 

лозаро-винарския сектор. 

8. Специално за МСП и то в сектора на винопроизводство познаването на 

рисковете на средата и на управлението са определящи. В този аспект се предлага 

авторова класификация на рисковете на макросредата и рискове на микросредата. 

Рисковете на макросредата за винопроизводството се извеждат на базата на 

постановките на маркетинг-мениджмънта в следните групи рискове: природни, правни 

и институционални, политически, научно-технически и транспортни, 

демографски,икономически и социални рискове. За всеки един от тях се извежда 

спецификата в сектора на винопроизводство като се правят и няколко предложения. 

 Във връзка с пандемията от COVID-19, а и с цел подобряване на 

електронната среда да се приемат разпоредби за подобряване на 

електронния бизнес и да се насърчи електронната търговия и онлайн 

продажбите на вино; 

 Създаването и поддържането на единен електронен регистър на 

търговските спорове значително ще ускори процеса на вземане на 

решения по бизнес спорове, както и ще намали съдебните разходи; 

 Изграждането на пазарно ориентирани центрове за технологични 

изследвания, които да насърчават иновационната дейност чрез 

изграждането на иновационен лозаро-винарски център, който да събира 

творчески идеи от малки и средни предприятия, университети и 

изследователски институти. 

9. Изследвани са рисковете и проблемите на кредитните институции при 

финансирането в сектора на винопроизводство като специално внимание е отделено на 

кредитния риск и са очертани трудностите от позициите на банките; 

10. Рисковете и проблеми при кредитиране на винопроизводителите в Р. 

Северна Македония са изведени на базата на анкетно проучване. Получените отговори 

на всеки един въпрос подробно се анализират и се правят изводи, които са много важни 

за подобряване взаимоотношенията „кредитор-длъжник“; 

11. Представен е SWOT анализ на МСП в сектора на винопроизводство в Р. 

Северна Македония в условията на криза и пандемия. Представят се не само силните 
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страни, слабите страни, възможностите и заплахите пред предприятията в сектора на 

винопроизводство, но се предлагат и мерки за преодоляване на рисковете и заплахите. 

Явно е, че в период на предприсъединяване към ЕС, но и в екстремни условия на 

пандемия и световна икономическа криза за постигането на устойчив растеж в сектора 

на винопроизводство са необходими значителни усилия за преодоляване на 

анализираните проблеми и рискове като се обърне внимание на всеки един от тях, но с 

предимство трябва да бъдат правните и финансови аспекти. 

 

 

V. СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Резултатите от изследванията и анализите в дисертационния труд позволяват 

формулирането на следните научни и приложни приноси:  

Първо. Направено е проучване и анализ на голяма по обем специализирана 

литература на известни учени, в това число и български съвременни автори, по 

отношение на теоретичните постановки за същността и особеностите на малките и 

средни предприятия в областта на винопроизводството, източниците за тяхното 

финансиране и проблемите на винопроизводителите в Р. Северна Македония; 

Второ. Характеризират се малките и средни предприятия в областта на 

винопроизводството в правен и икономически аспект, като се систематизират по групи 

факторите, които влияят върху тяхната дейност. Предлага се определение на малки и 

средни предприятия в сектора на винопроизводство на основата на сравнителна 

характеристика между показатели, прилагани в Европейския съюз и Р. Северна 

Македония. Обосновава се необходимостта от синхронизиране на законодателството в 

областта на финансирането на винопроизводството с европейските норми и 

провеждането на по-сериозна кампания за използването на предприсъединителните 

фондове и програми от Европейския съюз. 

Трето. Прави се класификация и структуриране на източниците за финансиране 

на МСП по пет признака, като те се характеризират, съпоставят, анализират от 

позициите на приложимост в сектора на винопроизводството. Предлага се собствена 

класификация на традиционни и нови източници за финансиране и на тази основа се 

изследва приложимостта на тези източници в сектора на винопроизводството в  Р. 

Северна Македония. 

Четвърто. Извеждат се проблемите на МСП в сектора на винопроизводството и 

отражението им върху избора на нови източници за финансиране като: бизнес ангели, 

факторинг, форфетинг, мецанин финансиране, финансиране чрез фондовата борса и 
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финансиране чрез европейски фондове и програми. Всички те са много подробно 

представени, съпоставени и на тази основа се правят редица предложения, полезни за 

теорията и практиката като: 

 създаване на мрежа от бизнес ангели за Р. Северна Македония, които да 

са обединени в организация за да имат по-богата информация за 

възможните стартиращи бизнеси, вкл. в сектора на винопроизводство; 

 създаване на клъстери в лозаро-винарския сектор и „винен клъстер“ за 

винопроизводителите в Р. Северна Македония; 

 създаването на специална подкрепа за развитието на МСП и 

финансирането им през фондовата борса чрез създаването на два нови 

сегмента, а именно „Пазар на новоемитирани ценни книжа“ и „Пазар за 

подкрепа на МСП в растеж“; 

  проучване опита на балканските страни в създаването на специални 

сегменти за стимулиране развитието на МСП и държавна подкрепа чрез 

използването на валчерна система за покриване на разходите по 

излизането на малкото предприятие на борсата. 

Пето. Разглеждат се рисковете, които съпътстват винопроизводството и се 

предлага авторова класификация на рисковете на макросредата и микросредата. На 

основата на анкетно проучване се извеждат проблемите и рисковете както за банките, 

така и за кредитополучателите-винопроизводители. Получените отговори на всеки един 

въпрос подробно се анализират и се правят изводи, които са много важни за 

подобряване взаимоотношенията „кредитор-длъжник“. Тези изводи са обобщени в 

SWOT анализ на МСП в сектора на винопроизводство в Р. Северна Македония в 

условията на криза и пандемия. Представят се не само силните страни, слабите страни, 

възможностите и заплахите пред предприятията в сектора на винопроизводство, но се 

предлагат и мерки за преодоляване на рисковете и заплахите. 

. 
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VI. СПРАВКА ЗА НАУКОМЕТРИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

за изпълнение на минималните национални изисквания в дисертационния труд за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по научната 

специалност „Финанси и банково дело“ 

№ Наименование Група Показател Точки 

1.  “FINANCING OF WINE SECTOR 

IN THE REPUBLIC OF NORTH 

MACEDONIA THROUGH 

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS 

” , New Knowledge Journal of 

Science, vol.9, No1, p.31-36, ISSN 

2367-4598 (Online) ISSN 1314-5703 

(Print) Academic Publishing House 

„Talent“, University of Agribusiness 

and Rural Development Bulgaria, 

2020 

 

Г 

9. статия, публикуван 

в нереферирано 

списание с научно 

рецензиране 

10 

2  „ FINANCING SMALL 

ENTERPRISE WINE PRODUCERS 

IN THE WORLD” , New Knowledge 

Journal of Science, vol.9, No4, p.69-

75, ISSN 2367-4598 (Online) ISSN 

1314-5703 (Print) Academic 

Publishing House „Talent“, 

University of Agribusiness and Rural 

Development Bulgaria, 2020 

Г 7. статия, публикувана 

в нереферирани 

списания с научно 

рецензиране 

10 

3  „ISSUES IN FINANCING THE 

SMES FOR WINE PRODUCTION 

IN R. N. MACEDONIA”, 

Proceedings of the International 

scientific and practical conference 

“Bulgaria of regions’2019” стр. 

177-181. ISBN 978-619-203-281-4 

(on-line) Plovdiv 2019 

Г 7. доклад, публикуван 

в нереферирани 

колективни издания с 

научно рецензиране 

10 
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VII. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

от 

Никола Кочо Буюклиев 

докторант в катедра „Икономика и финанси“ 

факултет „Икономика и управление“, 

ВУАРР - Пловдив 

 

Във връзка с процедура за придобиване на ОНС „Доктор“ по докторска 

програма „Финанси и банково дело“ в професионално направление 3.8 Икономика и 

защита на представения от мен дисертационен труд, декларирам: 

1. Постигнатите в дисертационния труд резултати и изведени приноси са 

оригинални и не са заимствани от изследвания и публикации, в които нямам 

участие. 

2. Представената от мен информация във вид на публично достъпна 

информация за данни и публикации, лично съставени справки и др., 

съответства на обективната истина. 

3. Научните резултати, които са получени, описани и/или публикувани от 

други автори, са надлежно цитирани в библиографията. 

 

 

 

Октомври  2021 г.                                                    Декларатор:  

                                                                           / Никола Буюклиев/ 

 

 

 

 

 

 

 


