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Резюме: 
Цел: Главната цел на настоящето изследване е да анализира мето-

дите за измерване на резултатите от дейността на организациите с несто-
панска цел (ОНЦ) чрез обзор на широк кръг научни публикации в тази 
област и да даде ясни отговори на въпросите какво включва измерването 
на резултатите от дейността и защо то е от ключово значение за сектора 
на ОНЦ. Освен това, в изследването се анализират и основните аспекти 
на измерването на резултатите от дейността на ОНЦ. 

Методология: Изследването представлява обзор на научната ли-
тература по въпроса. Авторите анализират редица задълбочени изслед-
вания по въпроса за измерването на резултатите от дейността на ОНЦ в 
различни научни направления, с цел да проучат дефинициите, предизви-
кателствата и решенията за измерване на резултатите от дейността на 
ОНЦ. 

Значимост: Категоризацията на подходите за измерване на резул-
татите от дейността на ОНЦ предоставя важни насоки за по-нататъшни 
научни изследвания и практическо приложение. 
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Резултати: Организациите с нестопанска цел се нуждаят от нови 
показатели за оценка на резултатите от своята икономическа, социална и 
финансова дейност, за да оптимизират отчетността на социално-иконо-
мическата добавена стойност от своите дейности. 

Ключови думи: измерване на резултати от дейността, легитим-
ност, отчетност, ОНЦ. 

JEL: M00. 

*   *   * 
 
1. Въведение 

 
 последните години организациите с нестопанска цел играят все 
по-значима роля за съвременните общества, поради своята хума-
нитарна мисия да укрепват отношенията между различните 

социални прослойки. Отношенията между тези секторни организации и 
обществото се развиха в рамките на три етапа. Първият етап се характе-
ризира с появата на такива организации с идеята да се подпомагат 
социални групи с ограничени доходи. Вторият етап се свързва с появата 
на второ поколение организации, които имаха за цел да помогнат на тези 
групи да постигнат икономическа независимост. В рамките на третия 
етап се появи трето поколение ОНЦ, основаващи се на принципа на 
непрекъснатост на благотворителната и доброволната работа за въз-
действие върху общата политика на държавата и въвеждане на модели за 
развитие на благотворителната дейност, които могат да повлияят на 
социалната, икономическата и културната среда.      

В наши дни организациите с нестопанска цел са изправени пред 
все по-високи изисквания за отчетност и легитимност  от страна на тех-
ните вътрешни и външни заинтересовани страни. Предполага се, че 
въвеждането на система и рамка за оценка на резултатите от дейността 
ще подпомогне процеса на вземане на решение от страна на ръково-
дителите на ОНЦ като им предоставя данни и информация за резул-
татите от дейността на техните организации. Поради бързото увели-
чаване на влиянието на ОНЦ и тяхната зависимост от външно финан-
сиране, интересът към методите, по които те измерват резултатите от 
своята дейност, постоянно нараства. В научната литература преобла-
дават количествени изследвания за измерване на резултатите от дей-
ността на организации със стопанска цел (ОСЦ) (Cordery and Sinclair, 
2013) и все още липсва концептуално проучване относно измерването на 
резултатите от дейността на ОНЦ. Настоящето качествено изследване в 
областта на счетоводството е опит да се стимулира дебата относно този 
вид изследвания и използването на рамки за измерване на резултатите от 

В 
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дейността както в рамките на ОНЦ, така и между ОНЦ и техните външ-
ни заинтересовани страни.  

Главната цел на настоящето изследване е да анализира методите 
за измерване на резултатите от дейността на организациите с несто-
панска цел (ОНЦ) чрез обзор на широк кръг научни публикации в тази 
област и да даде ясни отговори на въпросите какво включва измерването 
на резултатите от дейността и защо то е от ключово значение за сектора 
на ОНЦ. Освен това, в изследването се анализират и основните аспекти 
на измерването на резултатите от дейността на ОНЦ. 
 
 

2. Теоретични постановки 
 
2.1. Измерване на резултатите от дейността на ОНЦ 
2.1.1. Измерване на резултатите от дейността – дефиниции  
и възможности 
 
Още от създаването си счетоводството традиционно се възприема 

като дейност, чиято основна цел е да удовлетворява нуждите от финан-
сова информация. В наши дни, обаче, счетоводната отчетност има и 
друга важна функция - да подпомага измерването на финансовите ре-
зултати от дейността на организациите. (Trussel and Parsons, 2008) 
Вследствие на това, през последните 25 години се наблюдава както по-
вишаване на изискванията към счетоводната отчетност, така и увели-
чаване на изследователския интерес към измерването на резултатите в 
сектора на ОНЦ (Arena et. al, 2015) и обществото вече изисква от ОНЦ 
да доказват своята ефикасност и ефективност, а от научна гледна точка 
се наблюдава бум на инструменти и методологии за измерване на 
резултатите и обществените ползи от дейността. 

Следователно, като се има предвид нарастващият размер и влия-
ние на ОНЦ и зависимостта им от външни страни като основни източ-
ници на средства, стана необходимо те да доказват своята отговорност и 
отчетност чрез показатели и коефициенти за ефективност. Нарастващата 
конкуренция за достъп до източници на финансиране поставя ОНЦ под 
все по-голям натиск да демонстрират върхови постижения за осигуря-
ване на финансови ресурси (Lee and Nowell, 2015).  

Теоретично, резултатите от дейността могат да бъдат определени 
като „изпълнение на предварително зададени цели“ и следователно да 
бъдат измерени като степен на изпълнението на тези цели е оценка на 
резултатите от нея. Резултатите от дейността на стопанските органи-
зации се изразява в измерване на създадената добавена стойност във вид 
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на печалба за техните собственици. За разлика от тях, при организациите 
с нестопанска цел доставчиците на ресурси са донори (т.е. те се 
финансират с дарения) и нямат финансова изгода от тяхната дейност, но 
дори и да имат такъв интерес, законовите ограничения за разпределянето 
на печалбата им означава, че доставчиците на ресурси не могат да се 
възползват от създадената добавена стойност изразена в пари. Макар че 
членовете им могат да получат стойност, съизмерима с техния принос в 
организацията, те най-често полагат доброволни усилия за общото благо 
и по този начин създават стойност и за останалите членове. При други 
ОНЦ доставчиците на ресурси (например дарители или благотворителни 
фондове) също не получават обезщетения, съизмерими със стойността 
на техните дарения, тъй като продуктите и услугите на ОНЦ се 
предоставят на трети страни (Cordery and Sinclair, 2013).   

Тъй като размерът на реализираната печалба за собствениците не 
е приложим измерител за дейността на ОНЦ, резултатите на тези 
организации се измерват от гледна точка на изпълнението на тяхната со-
циална мисия. Измерването на резултатите от дейността на ОНЦ из-
пълнява две основни цели: (1) да докаже полезността на организацията 
пред нейните спонсори и (2) във вътрешно-организационен аспект, да 
подобри нейната ефективност чрез сравняване на оценката с оценките на 
други подобни организации (Huang and Hooper, 2011/ Saj, 2013).  

По-просто казано, счетоводното измерване е основа за отчитане 
на резултатите от дейността (Cordery and Sinclair, 2013).  В свое 
изследване  на благотворителни фондове (Huang and Hooper, 2011) отбе-
лязват, че ролята на финансовата информация при решението за финан-
сиране на СНЦ е ограничена. Според донорите нефинансовата инфор-
мация е по-важна, особено що се отнася до отчетите на организации с 
нестопанска цел, с които те доказват как са постигнали своята мисия и 
как техните дейности са предоставили ползи за обществото. (Huang and 
Hooper, 2011) отбелязват, че финансиращите организации също се 
интересуват от това дали СНЦ са повишили своя капацитет в резултат от 
изпълнението на конкретен проект. Това показва, че обучението е важно 
както за външните спонсори, така и за подобряване на организационната 
практика. (Cordery and Sinclair, 2013).  
 

2.1.2. Исторически преглед 
Изследването на (Farbes, 1998) се счита за началото на счетовод-

ния подход в тази област. То проучва историческото развитие на измер-
ването на резултатите от дейността на организации с нестопанска цел в 
периода 1977–1997 г. В последно време в научната литература преоб-
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ладават количествените изследвания и концептуални модели за измер-
ване и управление на резултатите от дейността на СНЦ.  

Като цяло, през последните десет години научните изследвания в 
областта на счетоводството пренебрегваха измерването на резултатите 
от дейността на ОНЦ за сметка на стопанските организации. Освен това, 
в едно проучване на (khieng, 2014) се посочва, че в развиващите се 
страни се наблюдава липса на интерес към счетоводния подход. Това се 
потвърждава от проучването на (Carnochan et. al, 2014), в което се споме-
нава, че практиките за измерване на резултатите са повърхностни и  
неефективни.  

 
2.1.3. Стимули за измерване на резултатите от дейността 
В едно проучване на (Epstein и McFarlan, 2011) се посочва, че от 

гледна точка на заинтересованите страни основният мотив за измерване 
на резултатите и особено на ефективността, е средствата да се насочват 
към организации, които са в състояние да демонстрират способността да 
постигат цели, зададени под формата на финансови коефициенти. В тази 
връзка, (Alnoor, 2003) подчертава, че организациите с нестопанска цел 
трябва да доказват своята легитимност като демонстрират способността 
си да постигат целите си и да измерват резултатите от дейността си и да 
си зададат въпроса "Наистина ли изпълняваме нашата мисия и постигаме 
ли максимален ефект от изпълнението на бюджета си?“ От друга страна, 
изследването на (Alnoor, 2003) потвърждава, че една от причините ОНЦ 
да не измерват резултатите от дейността се е самата култура на тези 
организации, които са по-склонни да се легитимират с броя и обема на 
извършваните дейности, а не с ефективността на изразходваните време и 
разходи за осъществяването им. Основната трудност при сравнението на 
различни по размер ОНЦ произтича от факта, че спонсорите са 
обосновават решението си за финансиране с конкретни измерители и 
индикатори, което е в ущърб на по-малките организации. 
 

2.2. Измерване на резултатите от дейността: 
предизвикателства, недостатъци и решения 
2.2.1. Предизвикателства и недостатъци  
Проучването на научните изследвания по въпроса за измерването 

на финансовите резултати от дейността на организациите с нестопанска 
цел (Cordert and Sinclair, 2013 / Epstein и McFarlan, 2011 / Kirk and Nolan, 
2010 / Lee and Nowell, 2015) очерта редица предизвикателства, с които то 
се свързва, като например: 

- Липса на текущо и адекватно измерване на финансови и нефи-
нансови резултати. Беше установено, че настоящите традиционни пока-
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затели са недостатъчни за измерване и оценка на ефективността на ОНЦ. 
Изследванията на (Tinkelman и Donabedian, 2007) и (Andreaus и Costa, 
2014) потвърждават, че причината за неадекватността на текущите 
показатели за измерване на финансовите резултати на нестопанските 
организации е техният са краткосрочен хоризонт. Освен това, (Tinkelman 
и Donabedian, 2007) отбелязват, че неадекватността на текущите финан-
сови показатели се дължи на зависимостта им от изискването за рента-
билност и максимизиране на богатството на акционерите (собстве-
ниците); 

- За организациите с нестопанска цел е трудно да докажат въз-
действието от дейността си, тъй като очакваните ефекти от нея може да 
не са очевидни в продължение на няколко години. В много проучвания 
се стига до извода, че причината, поради която много организации с 
нестопанска цел не популяризират резултатите от дейността си, е 
трудността при измерването им. (Cordery и Sinclair, 2013 / Eckerd, 2015); 

- Липса на собствен капитал, а оттам и липса на естествените 
контролни механизми на собствениците или акционерите (Cordery and 
Sinclair, 2013);  

- Проучването на (Cordery and Sinclair, 2013) стига до извода, че 
най-важните пречки за измерване и оценка на ефективността са разхо-
дите, свързани с този процес; 

- Предвид това, че ефективността се определя от вложените ре-
сурси и постигнатите резултати (Tinkelman и Donabedian, 2007), измер-
ването на резултатите се счита за основна пречка за измерване на ефек-
тивността на организациите с нестопанска цел, за повечето от които 
няма еквивалентни организации, с които да бъдат сравнявани. Въпреки 
че този проблем възниква още с възникването на сектора, счетоводната 
наука все още не може да намери решение за него.  

- Нестопанският характер от една страна и публичният характер 
на потреблението на услугите и дейностите на ОНЦ от друга, сочат, че 
измерването на резултатите от тяхната дейност трябва да се измерват 
посредством измерители различни от конвенционалните финансово-сче-
товодни индикатори, които са базирани на печалбата на организацията. 
 

2.2.2. Решения 
В редица изследвания се дават предложения за решения на проб-

лемите, свързани с измерването на резултатите, като например: 
- Преструктуриране на счетоводните стандарти и стандартите фи-

нансовите отчети и включването им като основни елементи в един нов 
стандарт за отчитане на социалната отговорност. 
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- Балансираната карта за оценка на резултатите (BSC – Balanced 
Scorecard) се счита за един от най-добрите модели за оценка на резул-
татите в сферата на услугите. (Cordert and Sinclair, 2013 / Lee and Nowell, 
2015 / Arena et. al, 2015) 

- Kirk and Nolan (2010), Carnochan et. al. (2014) и Arya and 
Mittendorf (2015) изтъкват важността на измерването на резултатите от 
гледна точка на заинтересованите страни и на ефективността като по-
значима от традиционните показатели.  

- В своята разработка, Кърк и Нолан (Kirk and Nolan 2010) 
предлагат във финансовия отчет да се включи отделно описателно изяв-
ление за постигнатите от организацията резултати (декларация за миси-
ята) като алтернатива на реализираната печалба (финансов резултат), с 
помощта на което да се оценява степента и промените в ефективността 
на организацията. Това предложение се подкрепя и в изследването на 
(Saj, 2013). Според (Trussel and Parsons, 2008), оценката на резултатите в 
годишния финансов отчет трябва да се прави от гледна точка на доно-
рите (спонсорите), тъй като те са най-важната категория заинтересовани 
страни от финансовата и оперативната устойчивост на организациите с 
нестопанска цел. Това потвърждава нашата изследователска теза, че 
използването на нефинансови показатели е по-смислено и обективно при 
оценката на резултатите от дейността на организациите с нестопанска 
цел поради специфичните характеристики на тези организации.  

Според (Tinkelman and Donabedian, 2007) заинтересованите 
страни считат финансовите коефициенти за по-важни и на тях се отдава 
по-голямо внимание от мениджърите на ОНЦ не защото те осигуряват 
измерват адекватно и точно резултатите на тези организации, а защото 
са по-лесни за измерване, макар и непълни, и защото все още не са 
разработени по-адекватни измерители и техники за измерване на резул-
татите от дейността на ОНЦ. От това може да се заключи, че основният 
недостатък на финансово-счетоводните измерители е, че те са непълни, 
тъй като не отчитат адекватно количеството, качеството и стойността на 
резултатите и не вземат предвид организационната стратегия. В проуч-
ването на (Meyer et al., 2013) се изтъква необходимостта от включване на 
набор от финансови коефициенти и показатели във финансовия отчет за 
измерване на резултатите на организацията. 

Освен това, посочените изследвания предизвикаха разгорещен 
дебат в научните среди относно методите за оценка на социалните резул-
тати на тези организации и степента на ефективност на тяхната роля в 
обществото. (Aggarwal et. Al, 2012) отбелязват, че съществува пряка 
връзка между борда на директорите и финансови резултати, и стигат до 
заключението, че бордът на директорите е положително свързан с броя 
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на програмите, изпълнявани от ОНЦ. Въпреки недостатъците на финан-
сово-счетоводните методи за измерване на тяхната ефективност, ОНЦ 
все още са принудени да отчитат резултатите си с количествени измери-
тели. Но на практика, обаче, разработването на ефективни и последо-
вателни критерии за неколичествено измерване на резултатите може да 
се окаже доста трудно поради специфичния характер на тези органи-
зации.    

Остава обаче необходимостта ОНЦ да доказват приноса си (т.е. 
добавената от тях стойност) към съответната общност като декларират 
поставените цели и използват модели за измерване и отчитане на 
степента на постигането на тези цели и ефективността на използваните 
за постигането им ресурси. Най-честата причина, поради която много 
ОНЦ не отчитат измерените резултати от дейността си, е трудността за 
тяхното измерване. Отчитането на резултатите на ОНЦ е съществен 
проблем, защото тяхната цел е не просто да генерират печалба, а да из-
пълняват специфични социални функции с цел да удовлетворят опре-
делени потребности на обществото, а във финансово-счетоводната об-
ласт е трудно да се намерят и дефинират количествени измерители на 
резултатите от дейността на организациите с нестопанска цел поради 
специфичния характер на тяхната дейност и дългосрочния хоризонт за 
отчитане на ефективността ѝ. Поради съществуващите предизвика-
телства и недостатъци на съществуващата система за измерване на 
резултатите от дейността на ОНЦ (Epstein and McFarlan, 2011) е необ-
ходимо да бъде проведено обширно емпирични проучване по въпроса за 
измерването, управлението и отчитането на резултатите от дейността на 
ОНЦ (Cordery и Sinclair, 2013 / Carnochan et. Al, 2014).  

В изследването на (Lee and Nowell, 2015) се стига до заключе-
нието, че научните изследвания по въпроса за оценката на резултатите 
от дейността на ОНЦ подхождат към този въпрос от  две различни 
гледни точки в опитите си да разработят интегрирана рамка за измерване 
и оценка на тези резултати - като инструмент, който да помогне на 
мениджърите на ОНЦ да подобрят на работната среда в тези органи-
зации и като инструмент за укрепване и засилване на отношенията 
между организацията и нейните заинтересовани страни.  

В разработката си (Eckerd, 2015) посочва, че ефикасността и 
ефективността ОНЦ са ключови фактори за привличане на източници на 
финансиране (донори). От това следва, че счетоводната отчетност е важ-
на, но и включването на доклад за не-количествено измерване на резул-
татите  във финансовите отчети на ОНЦ не е прищявка, а необходимост. 
В изследването си (Andreaus and Коста, 2014) твърдят, че съществуват 
многобройни концепции за отчетност в зависимост от икономическия 
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сектор, но в нестопанския сектор оценката на ефективността и отчет-
ността само от финансова и икономическа гледна точка не е достатъчна 
и не отразява обективно резултатите от дейността на ОНЦ. Тъй като 
конкретна рамка за отчетност в организациите с нестопанска цел все още 
не е въведена, оценката на техните резултати само въз основа на финан-
сово-счетоводните измерители е подвеждаща, поради което в научните 
среди основателно възникват въпросите „Какви са границите на ефек-
тивност и ефикасност в организациите с нестопанска цел при липса на 
печалба?“ и „Как може счетоводството да отговори на този въпрос?“ 
Казаното дотук дава основание на авторите да се съгласят с извода на 
(Arya и Mittendorf, 2015), че „начинът, по който възприемаме ОНЦ е 
фундаментално погрешен”.  

 
 

3. Специфични проблеми на измерването на резултатите  
 
3.1. Легитимност на организациите с нестопанска цел 
Изследванията на Normand and Wootton (2010) and Meyer et. al. 

(2013) показват, че в исторически план организациите с нестопанска цел 
легитимират своята дейност и съществуване въз основа на резултатите 
от финансово- счетоводните си отчети. За нестопанските организации 
тази легитимност е жизненоважна, тъй като повечето от тях зависят от 
външни източници на финансиране, за да съществуват. През последното 
десетилетие се появиха опасения относно адекватността на механизмите 
за финансово отчитане и одит за легитимността и отчетността на НПО, 
като в САЩ тези опасения достигнаха изключително тревожни размери 
и са най-очевидни поради зачестилите финансови скандали (Neely, 
2011). Това се отнася и до Великобритания, където няколко благотво-
рителни организации бяха уличени в измами. 

Въпреки че по-голямата част от научните изследвания от края на 
миналия век споменават, че донорът разчита на информация от финан-
совите отчети, за да се увери, че отпусканите от него средства се из-
ползват по предназначение, ролята на финансовата отчетност за управ-
лението на ОНЦ все още е неясна, тъй като целите на тези организации 
често пъти не се изразяват във финансово отношение. Понастоящем 
предоставяната от организациите с нестопанска цел информация в тех-
ните финансови отчети се различава по форма и съдържание от техните 
реални дейности и резултати. Някои скорошни изследвания доказват, че 
годишният финансов отчет е основен източник на информация за дей-
ността на организациите с нестопанска цел и се разглежда като ключово 
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средство за комуникация между организацията и нейните заинтере-
совани страни (O'Brien and Tooley, 2013).  

Следователно, съществуването на ОНЦ се считат за оправдано 
(т.е. те се легитимират) въз основа на обобщено мнение или предполо-
жение, че техните действия са желателни, целесъобразни или подходящи 
в рамките на социално-определена система от норми, ценности, вярва-
ния и възприятия.    

Легитимността осигурява защита на организацията от кризи или 
от последиците от неблагоприятни действия. Въпреки това, тя се осно-
вава главно на съгласуваността между минали действия на субекта, 
който се легитимира, и споделените ценности на дадена социална група. 
По този начин легитимността се определя от колективна аудитория, а не 
от отделни наблюдатели. (Meyer et.al, 2013).  
 

3.2. Организации с нестопанска цел и дарения 
Съществуват редица изследвания по въпросите на финансовите 

отчети на ОНЦ и възможностите за тяхната оптимизация. Повечето от 
тези емпирични изследвания стигат до заключението, че финансовата 
отчетност в организациите с нестопанска цел е важна не само за измер-
ване на ефективността и ефикасността на използването на публични 
ресурси, но и за предоставяне на информация на всички заинтересовани 
страни (законодатели, донори, държавни органи и т.н.) за техния иконо-
мически ресурс. Изследването на (Andreaus и Costa, 2014) потвърждава, 
че финансовите отчети имат голямо влияние върху донорите и другите 
заинтересовани страни при вземането на решения (Behna et. Al, 2010). 
Проучването на (Harris et. Al, 2015) представя реални примери, които 
доказват, че решението на донорите да финансират дадена ОНЦ зависи 
от качеството на нейните финансови отчети и способността ѝ да докаже 
постиженията си, т.е. резултатите от дейността си.  
 

3.3. Организации с нестопанска цел и отчетност 
В световен мащаб, организациите с нестопанска цел са изправени 

пред все по-стриктни изисквания за отчетност и подобряване на финан-
совата прозрачност (Kellner et. al, 2017). В разработката си (Meyer et. Al, 
2013) обобщават концепцията за отчетност в нестопанския сектор като 
„удовлетворяване на нуждите на заинтересованите страни“. 

Като цяло, финансовата отчетност е свързана със счетоводната  
отчетност и в изследването си на отчетността на ОНЦ (Connolly и 
Hyndman, 2013) си задават два въпроса: пред кого трябва да се отчита 
една ОНЦ и какъв трябва да е форматът на тази отчетност. Тъй като 
финансовите отчети са предназначени за широк кръг заинтересовани 
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страни, годишният финансов отчет трябва да даде възможност на заинте-
ресованите страни: да разберат структурата и резултатите от отделните 
дейности на ОНЦ и да получат пълно и точна оценка на финансовите ѝ 
транзакции. Това се потвърждава от изследването на (Ball et. al, 2012) за 
икономическата и социалната роля на финансовата отчетност и нейното 
влияние върху счетоводните стандарти и се подкрепя от (kirk and Nolan, 
2010), които проучват значението на връзката между финансовите 
отчети и визията и стратегията на организацията. Това схващане се 
подкрепя и от изследването на (Jones and Mucha, 2014) на връзката 
между финансовата отчетност и размера, административната структура 
и географския обхват на организацията.    

През последните четири десетилетия бяха проведени много 
проучвания за значението на качеството на счетоводната отчетност в 
нестопанския сектор (Bird and Jones, 1981). Общият извод е, че лошото 
счетоводство и счетоводна отчетност (които са предпоставка за скан-
дали) могат сериозно да подкопаят доверието в сектора и да се отразят 
негативно както върху размера на донорското финансиране, така и върху 
обема на дейностите и резултатите на организациите. Все още има 
разминаване между нуждите от информация на заинтересованите страни 
и информацията, съдържаща се в годишните отчети. (Connolly and 
Hyndman, 2013) и (Thornton and Belski, 2010) описват няколко случая на 
липса на качество на финансовите отчети на ОНЦ, които включват ОНЦ, 
които нямат достатъчно системи за вътрешен контрол и точно просле-
дяване на оперативните разходи, вследствие на което донорите и другите 
заинтересовани страни не са в състояние да получат надеждна представа 
за техните дейности.  
 
 

4. Основни перспективи за измерване на резултатите на ОНЦ 
 
Тази част от проучването (Таблица 1) се основава на разработките 

на (Epstein and McFarlan, 2011/ Cordery and Sinclair, 2013/ Morgan, 2013/ 
Lee and Nowell, 2015/ Kellner et.al, 2017/ Dan and Crişan, 2018). 
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Таблица 1 
Основни перспективи за измерване на резултатите на ОНЦ 

Измерения на 
изпълнението 

Основни 
характеристики 

Измерители или критерии за 
измерване  

Вход:  

Способността на ОНЦ да 
привлича ресурси 

(финансови и 
нефинансови) 

1. Ръст на приходите 
2. Диверсификация на приходите  
3. Концентрация на приходите  
4. Финансиране от правителството 
5. Привличане и задържане на 

човешки ресурси  
6. Устойчивост на отношенията с 

донорите 

Организационен 
капацитет 

Персонални и структурни 
характеристики, които 
позволяват на ОНЦ да 
предлага продукти и 

услуги 

1. Иновативен капацитет 
2. Удовлетвореност на 

служителите 
3. Капацитет на информационната 

система 

Изход: 

Определяне на мащаба, 
обхвата и качеството на 
продуктите и услугите, 

предоставяни от органи-
зацията и  фокусиране 
върху нейните цели и 

дейности, които са пряко 
свързани с нейната мисия  

1. Добавена стойност 
2. Брой бенефициенти  
3. Качество на услугите 
4. Принос към обществото 
5. Часове услуги  
6. Навременно предоставяне на 

услугите  

Резултати: 

Въздействие на 
(дейностите / 

резултатите) върху 
бенефициентите Степен, 

до която ОНЦ е 
изпълнила и задоволила 
нуждите на общността 

1. Ръст на броя бенефициенти. 
2. Ръст на предоставяните услуги. 
3. Разлика между текущ и очакван 

брой бенефициенти (външна 
ефективност) 

4. Корелация между постигнати и 
очаквани резултати  (вътрешна 
ефективност) 

5. Качество на живота, 
благосъстояние 

6. Гражданско общество и 
демократизация 

7. Качество на живота, 
благосъстояние. 

Въздействие: 
Дългосрочни ползи 
(преки/непреки) за 

обществото 

1. Индикатори в зависимост от 
дейностите на конкретната 
организация  

2. За образователните 
организации – процент на 
ограмотяване на обществото 
преди и след дейностите 

3. За организациите в сферата на 
здравеопазването – следна 
възраст на обществото  и т.н. 
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Измерения на 
изпълнението 

Основни 
характеристики 

Измерители или критерии за 
измерване  

Легитимност 

Репутация / 
Фокусиране върху 

положителните 
отношения с други 

организации, 
репутационна 

легитимност в общността 
и сектора, спазване на 

закона, добри практики 

1. Излишък / дефицит за отчетния 
период 

2. Ръст на приходите 
3. Ръст на броя донори 
4. Удовлетвореност на 

заинтересованите страни 
5. Съответствие на дейностите и 

мисията  
6. Имидж на организацията в 

медиите  

Административна 
ефективност  

1. Съотношение на административните разходи към 
общите разходи 

2. Процент на приходите изразходвани за административни 
разходи 

Програмна 
ефективност  

1. Процент от общите разходи изразходвани за постигане 
на мисията 

2. Съотношение на програмните разходи към общите 
разходи 

3. Ръст на програмните разходи 
4. Производителност (резултати/ресурси) 
5. Текущи разходи. 

  
 

5. Заключение 
 
Измерването на резултатите от дейността придобива все по-

голямо значение за организациите с нестопанска цел, а в съществуваща-
та научна литература в областта на счетоводството се предлагат няколко 
модела за такова измерване. Настоящата статия има две основни цели. 
Първо, да се направи  теоретичен преглед на литературата за измерване 
на нестопанските резултати. Второ, да се разработи интегрирана рамка 
за определяне на насоки за по-нататъшни изследвания по темата. 

В рамките на прегледа на литературата измерването на резулта-
тите беше разгледано в два аспекта – като методи и действия, необхо-
дими за подобряване на легитимността и отчетността, и като методи и 
действия за подобряване на вътрешната организация на ОНЦ. И докато 
въпросите, свързани с отчетността на ОНЦ са подробно изследвани 
както от гледна точка на счетоводството, така и от гледна точка на 
мениджмънта, то но вътрешното измерване на резултатите досега не е 
обръщано специално внимание. (Cordery and Sinclair, 2013) 

В заключение можем да обобщим, че в светлината на съвре-
менния етап на развитието на организациите с нестопанска цел възниква 
нужда от допълнителни показатели за измерване и оценка на икономи-
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ческите, социалните и финансовите резултати от тяхната дейност с цел 
да се подобри отчетността на социалната и икономическата добавена 
стойност, произтичаща от дейността на тези организации. 
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