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Уважаеми читатели,
Малко след навършването на три години от основаването на “Юндолски клуб’99 – Управление и
устойчиво развитие”, отново в базата на Учебно-опитно горско стопанство “Г.Аврамов” – Юндола, от 26
до 28 април 2002 г. се проведе третата, вече международна научна конференция, посветена на изключително актуалните “ПРОБЛЕМИ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС”. Конференцията бе организирана от
Факултет “Стопанско управление” на Лесотехническия университет, Съюзът на лесовъдите в България и
Браншовата камара на дървопреработвателите в България. В конференцията взеха участие общо 69 научни работници и специалисти от практиката. Бяха представени 55 научни доклада и едно научно съобщение.
Те се разпределят както следва: Лесотехнически университет – 23 бр., Университет за национално и
световно стопанство – 7, Технически университет - София – 6, Държавен университет “Асен Златаров“ –
Бургас – 4, Технически университет - Варна - 3, Технически университет – Габрово - 3, Скопски университет “Св. св. Кирил и Методии” - Македония – 2, Химико-технологичен и металургичен университет –
София – 2, Стопанска академия – Свищов – 1, Бургаски свободен университет – 1, Великотърновски
университет – 1, НИИС на Българска телекомуникационна компания АД – 1, Българо-Швейцарскa програма по горите – 1, Асоциация на германските търговски палати - Германия – 1.
Докладите бяха разпределени тематично в едно пленарно заседание и шест секции: Бизнес-среда;
Човешки ресурси и регионално развитие; Ресурсно осигуряване; Фирмен мениджмънт; Информационно
осигуряване; Вносно-износен режим, инвестиции и кредитиране.
В четирите доклада на пленарното заседание бе отделено внимание на съчетаването на интересите
при управлението на малкия и средния бизнес в България, проблемите на държавното регулиране, основните предпоставки и проблеми на развитието на малкия и средния бизнес, на някои териториални проблеми, като предпоставка за развитие на малък и среден бизнес.
На бизнес-средата за малкия и средния бизнес бяха посветени 11 доклада. Най-голямо внимание бе
отделено на основните проблеми пред предприемачеството в земеделието и горското стопанство,
конкуренцията, партньорските отношения между малкия и големия бизнес, проблемите и възможностите
за развитие на малък и среден бизнес в земеделието и горското стопанство.
По някои проблеми на човешките ресурси и регионалното развитие бяха представени 6 доклада.
Особено внимание бе отделено на човешките ресурси като стратегически фактор в развитието на безнеса,
възможностите на малките предприятия да мотивират чрез развитие на човешките ресурси. Дискутираха
се проблемите и възможностите на малкия и средния бизнес да диверсифицира заетост и да бъде източник за развитие на депресивните райони в България.
В областта на ресурсното осигуряване на малкия и средния бизнес бяха представени в 8 доклада.
Дискутира се върху стратегическата роля на ресурсите при създаването на конкурентни предимства,
логистичния мениджмънт, възможностите на природните ресурси в България за развитие на малкия и
среден бизнес.
На проблемите на фирмения мениджмънт бяха посветени 8 доклада. Внимание бе отделено на
производствената дейност, осигуряването на устойчиво развитие на базата на системата от стандарти ISO
14000, управленски проблеми при разрастването на малките и средни предприятия, някои управленски,
икономически, социални и екологични проблеми, стимулиращи развитието на фирмения мениджмънт на
малките и средни предприятия в отделни отрасли.
Информационното осигуряване на малкия и средния бизнес беше представено в 12 доклада. Особен
интерес предизвика представянето на модели на приложимост на глобалните информационни мрежи в
реинженеринга на стопанските процеси, съвременни информационни системи за повишаване на конкурентноспособността и подобряване на производствения контролинг, възможности за използване на мобилната комуникация в малкия и средния бизнес.
Някои от проблемите на вносно-износния режим, инвестициите и кредитирането бяха представени
в 7 доклада. С особен интерес бяха дискутирани въпросите на износа, като основна форма за участие в
международния бизнес, възможности на инвестиционната политика, методи за определяне на кредитния
рейтинг, проблеми на финансирането на малкия и средния бизнес.
Работата на конференцията бе оценена много високо от всички участници и гости. Редакционната
колегия на списание “Управление и устойчиво развитие” предоставя на Вас, читателите, да се запознаете
със съдържанието на всички представени доклади, както и възможността да публикувате свои изследвания,
виждания и идеи по дискутираната тематика.
Редакционна колегия
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ПРОБЛЕМИ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ
Иван Йовков, Даниела Георгиева
Лесотехнически университет - София
Прави се анализ на структурата на бизнеса в България. Основният извод е, че икономическата база на
нашето общество е изградена от малки, средни, големи и много големи фирми. Най-важната цел е да се даде
шанс на всички да заработят на границата на производствения си потенциал. Обобщени са пет групи бариери
пред бизнеса - бюрокрацията, данъчните проблеми, финансовите проблеми, пазарните проблеми и монопола на
публичния сектор.
Ключови думи: малък и среден бизнес, предприятие, бариери пред бизнеса.
Key words: small and medium business, enterprise, barriers

По данни от търговските регистри на окръжните съдилища към края на 2001 г., право да упражняват стопанска дейност на територията на
Република България са имали около 348000 физически и юридически лица. По смисъла на чл.1 от
търговският закон те са със статут на търговци.
Това означава, че същите са придобили правното
качество “търговска дееспособност”. Казано по
друг начин: призната от нормите на търговското
право възможност на определени физически и
юридически лица да осъществяват функцията
стопанисване. Тази функция (като правна категория) е дейност, осъществявана от един правен субект в полза на друг срещу определено възнаграждение. Икономическата категория стопанисването
се дефинира като вземане на решение в условията на ограничени ресурси. По данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на
2001 г. около 210000 физически и юридически лица са се възползвали от предоставеното им право
да осъществяват търговска дейност, т.е малко над
60 на сто от легитимните 348000 търговци. В този
брой не са включени физическите и юридическите
лица от финансовия сектор и тези от публичния
сектор, които са на бюджетна издръжка. Ако бъдат отчетени и те, то процента на легитимно и действително осъществявалите право на стопанска
дейност, към тези на придобилите право ще възлезе на около 80 на сто. Останалите 20 на сто са
потенциалните участници в стопанската дейност.
Този потенциал разбира се би се възбудил, ако икономическата среда у нас се подобри и отговори на
очакванията на правните субекти. В разработката,
тази част от легитимните търговци не е анализирана. Също така не се анализират физическите и юридическите лица от финансовия и публичния сектор,
които упражняват стопанска дейност, но са на бюджетна издръжка. Нашата задача е да се съсредоточим върху онези приблизително 210000 физически и юридически лица, тъй като те:
• са легитимните търговски субекти, които въз

основа на придобитото право по закон, упражняват
по занаят търговска дейност;
• имат своя фирма т.е наименование, под което се подписват, седалище и населено място, които ги легитимират, като стокопроизводители пред
обществото;
• имат предприятие (или няколко предприятия),
където осъществяват своята стопанска дейност, а
техните предприятия са съвкупност от права, задължения и фактически отношения;
• формират над 90 на сто от икономическата
база на българското общество и което е особено
важно, преобладаващата част от тях функционират по критерии и изисквания на пазарната икономика.
Следователно, когато поставяме въпроса за
проблемите на бизнеса като цяло и на малкия и
средния бизнес в частност, в това изследване ще
имаме пред вид правния субект “търговец”. Това
са онези физически и юридически лица, които по
занаят извършват стопанска дейност от свое име
и за своя сметка. Излишно е да напомняме, че след
като те по занаят осъществяват стопанска дейност
имат и отличителни черти, което ги различава от
другите правни субекти, а именно:
• водят редовно търговски книги;
• имат реквизитите като вписване в търговския регистър, данъчен номер, булстат, представителство и т.н.;
• имат право да натрупват средства за
производство, да наемат работна сила и да извличат доходи от и чрез тях.
Изложеното до тук ни дава основание да формулираме позицията си по проблема, който ще дискутираме на тази конференция. Този проблем дефинираме не като проблем на предприятието, а
като проблем на бизнеса. В границите на бизнеса
въобще се намира и проблема на малкия и средния бизнес. Тук са проблемите на онези физически и юридически лица, които съвременната наука
и практика е утвърдила, а статистиката е разрабо-
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тила отграничителни критерии от другите правни
форми на организация на бизнеса. Според тези
критерии, у нас е възприето да се считат съответно за:
• микро-фирми – до 10 души численост на
персонала;
• малки фирми – от 11 до 50 души;
• средни фирми – от 51 до 100 души;
• големи фирми – от 101 до 250 души;
• много големи фирми – над 250 души.
По нататък в изложението, вместо правните
категории физически и юридически лица ще използваме придобилата гражданственост наименование
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фирма. Това е коректно, тъй като фирмата, според българското търговско законодателство, както
вече отбелязахме е наименованието на търговеца
(физическо или юридическо лице). Всеки търговец
може да има едно или няколко предприятия. За да
се причисли към малкия или средния бизнес, обаче числеността на наетия от него персонал не трябва да надвишава 100 души. Изхождайки от това
разбиране на фигура 1 е показана структурата на
българските фирми (онези 210000 броя, за които
вече бе споменато) разпределени, според числеността на персонала им.

Таблица 1. Структурно разпределение на фирмите, взависимост от числеността на персонала за
периода 1997-2000 г.

Фиг.1. Структурно разпределение на фирмите взависимост от числеността на перосонала за
периода 1997-2000 г.
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Постоянството в структурата през последните три години (1997-2000 г.) показва, че периода
за легитимиране на правните субекти по изискванията на българското търговско законодателство в

общи линии не е приключил. От тук и следният
извод: Около 98 % от фирмите в България спадат
към малкия и средния бизнес. Разпределението на
фирмите по отрасли е показана в таблица 2 и фиг.2.

Таблица 2 Разпределение на фирмите по отрасли към началото на 2000 г. (в %)

Отрасли
селско и горско стопанство
добивна промишленост
обработваща промишленост
електро-газо и водоснабдяване
строителство
търговия на едро и дребно
хотели и ресторанти
транспорт и комуникации
недвижими имоти и бизнес услуги
образование
здравеопазване и социални грижи
други услуги
Всичко
0%
1%

До 10 11-50 51-100 101- 250 над 250
2,6
11,1
9,8
5,2
1
0,1
0,4
0,7
2,5
8
13
22,9
33,5
49,2
41,1
0
0,3
0,8
1,6
16,7
9,2
9,1
11,6
13,7
3,3
43,3 31,2
23,8
11
3
8
2,7
3,4
1,9
2,6
10,8
4
6,7
5,2
22,8
11
15
7,7
4,1
1,2
0,5
0,3
0,2
0,3
0
0,3
0,3
0,1
0
0
1,2
2,7
2
5,3
0,3
100
100
100
100
100

1%

3%

0%

11%

13%
0%

11%
9%

8%

43%

селско и горско стопанство
строителство
недвижими имоти и бизнес услуги

добивна промишленост
търговия на едро и дребно
образование

обработваща промишленост
хотели и ресторанти
здравеопазване и социални грижи

електро-газо и водоснабдяване
транспорт и комуникации
други услуги

Фиг.2. Структурно разпределение на фирмите с численост на персонала до 10 човека по отрасли
към началото на 2000 г.
Прави впечатление, че около 87 % от така наречените микро-фирми са съсредоточени в 6 отрасъла (обработваща промишленост, строителство,
търговия на едро и дребно, хотели и ресторанти,
транспорт и комуникации, недвижими имоти и бизнес услуги). В пет-шест отрасъла са съсредоточени и около 90 % от малките и средните фирми на
страната (табл.2). Около 1/3 от всички фирми са
съсредоточени в четира града – София, Пловдив,
Варна и Бургас. Вътрешно-отрасловото разпреде-

ление на фирмите е показано на фигура 3.
Данните от фиг.3 красноречиво говорят, че във
фирмената структура на отраслите преобладават
тези с численост на персонала до 10 човека.
Същевременно делът на фирмите с персонал не
повече от 100 души, отново подсилва направения в
началото извод, а именно: Малкият и средният бизнес е вече присъщ за всички отрасли на българската икономика. След като това е така, основателно възниква въпроса – добра или лоша е такава
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селско и горско стопанство

11

69.5

добивана промишленост

24

44.5

19

обработваща промишленост

79.2

електро-газо и водоснабдяване

41.3

12.6
15.9

строителство

80.2

14.1

хотели и ресторанти

97.2

2.2

търговия на едро и дребно

96.5

3.1

транспорт и комуникации

95.3

3.1

недвижими имоти и бизнес услуги

94.5

4.4

образование

96.1

3.3

здравеопазване и социални грижи

96.9

2.7

други услуги

91.8

0%

20%

до 10

от 11 до 50

6

40%

от 51до100

60%

от 101 до 250

80%

100%

над 250

Фиг. 3. Структура на вътрешно-отрасловото разпределение на фирмите към началото на 2000 г.
икономическа база на българското общество?
Категоричен отговор на този етап едва ли може някои да даде, още повече научно да обоснове.
Очевидно, за да избегнем това затруднение се налага да се позовем на данни от структурата на развитите общества. В труда си “Социальная экономика” Слезингер [4] отбелязва, че в САЩ от приблизително 20 млн.фирми, около 87 % са в групата с численост до 20 души. Само 0,38 % от общия
брой са с численост над 500 души. В Русия малките и средните фирми са около 836 хил. На 1000
човека в Русия се падат по около 6 малки и средни
фирми, в САЩ – 74, в страните от ЕС –45, в Япония
– 50 и т.н. В България на 1000 човека от населението сега се падат около 40 малки и средни фирми.
Това означава, че в структурно отношение икономическата ни база вече е доближена до водещите страни в света. Същото не може да се каже,
обаче за приноса на малкия и средния бизнес за

българската икономика. По данни на Слезингер [4]
в страните от ЕС, САЩ и Япония малкия и средния
бизнес дава над 50 на сто от брутния вътрешен
продукт. У нас този дял е около 30 на сто. Тези
данни насочват към извода, че малкия и средния
бизнес съдържа в себе си потенциал за ускоряване темповете на растеж на българската
икономика. За да стане това реален факт, нашата политическа система следва да се обърне с
лице към проблемите на този вид бизнес. И в това отношение нещата не бива да се абсолютизират.
Необходима е точна оценка на финансовите им
възможности, за да се търсят съответните политически, икономически, социални и екологически
решения. Систематизираните от нас данни в таблица 3 за структурата на брутната добавена стойност през 2000 г. на изследваните фирми дава основание за съществени изводи.

Таблица 3 Характеристика на фирмите по основни икономически показатели към 2000 г.

Численост на
персонала
До 10
от 11 до 50
от 51 до 100
от 101 до 250
над 250
Източник: НСИ

Брутна добавена стойност, всичко(100 %)
Брутна
печалба

Разход за
работна сила

Амортизация

53
15
4
14
10

36
66
74
71
67

11
19
22
15
23

Отн.дял
на заетия
персонал,
%
22
15
9
14
40

Ср.мес.
цена на
раб.сила
, лв.
98
210
240
290
435

Рентабилно
ст на
НФП/прих
оди, %
3
-2
-3
-1,5
-3,5
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С изключение на групата до 10 човека може
да се каже, че малкия и средния бизнес у нас (колкото и парадоксално да звучи) е натоварен със значителна цена на работната сила. На причините за
това ще се спрем малко по-нататък. На това място само ще отбележим, че това натоварване се осъществява със значително ниска цена на средно-месечната заплата (виж табл.3) С относително малката цена на работната сила, може да се обясни
факта, че единствено фирмите с численост до 10
души и тези от 11 до 50 души показва реален ръст
на числеността на персонала, спрямо предходната година – съответно с 3 % и 1 %. В това отношение не бива да бъдем обаче ортодоксални
оптимисти. Да се правят генерални изводи от рода,
че на тези фирми ще се разчита единствено за решаването на проблема с безработицата е ненаучно обосновано. Не трябва да се забравя, че 90 на
сто от фирмите с численост на персонала до 10
души и тези с персонал от 11-50 имат реална
численост, съответно от 1-2 и 20-30 човека. Преди
всичко това са еднолични търговци, фермери или
занаятчии, които са се регистрирали като търговци
през съответната година. Не бива да се подценява
и факта, че фирмите от групите с численост от
101 до 250 души и над 250 души, дори да заемат
само около 1 % от общия брой на регистрираните
в страната, те съсредоточават в себе си около 55
на сто от заетите лица на страната. Именно, тези
фирми показват едно намаление на персонала,
спрямо предходната година с около 9-10 на сто.
Това обаче не е основание за отписването им от
процеса за борба с безработицата и решаването
на икономическите проблеми на обществото.
Брутната печалба, отчетена пред Националния
статистически институт показва твърде нисък дял
в структурата на брутната добавена стойност. От
данните е очевидно, че фирмите не могат да разчитат на нея за решаване на финансовите си
проблеми. Разбира се, всеки уважаващ себе си специалист по икономика и управление едва ли ще се
довери за своите изводи само на данните от НСИ.
На всеки от тях е известен факта, че счетоводната
печалба е много по-различна от действителната.
Не регистрираните приходи от дейността, завишаването на разходите чрез фиктивни доставки е обичайна практика за фирмените управи. Това е тяхната обективна реакция срещу високия данък
печалба, срещу рушветите и комисионните, давани на чиновници, политици и силови групировки,
срещу допълнителното бреме върху наемната работна сила. Независимо от това, изводът, че не остава нетен финансов приход за капитализиране си
остава. Проблемът е в това, че дори да се покажат
всички приходи и разходи, печалбата в края на го-

дината ще се окаже антиципирана. Тя вече е разходвана потребителски не само за описаните погоре случай, но и за престижни автомобили, луксозни къщи и апартаменти, заплащане на наемната работна сила (извън ведомствените) рентни платежи и т.н. Очевидно, няма да може да се разчита
и на амортизацията за увеличаване на финансите
за реинвестиране. В това отношение ние се разграничаваме от онези “юпита”, които възлагат определени надежди на амортизационния механизъм.
От кое перо на брутната добавена стойност ще
дойдат увеличените приходи за амортизация, след
като трудовите разходи са изстискани до крайност,
брутната печалба е антиципирана, рентните и наемните платежи към реститутите са неотменими
и т.н.
Основният проблем, който стои пред малкия
и средния бизнес сега е, че той не работи на границите на производствените си възможности.
Проведените от Браншовата камара по дървопреработване и мебелно производство анкети на 150
малки и средни фирми показват, че те работят с
40-45 % от производствения си капацитет.
Причините са комплексни, но могат да бъдат групирани в 5 основни групи бариери пред бизнеса
(табл.4).
Първата група бариери са бюрократичните.
Повече от 500 лицензионни режима, обособени като
разрешителни и регистрационни не водят до нищо
друго, освен да генерират непрекъсната корупция.
Това е така, защото зад тях стоят над 300 публични служби, всяка една, от които независимо от
“благородния стремеж” на създаването си не е застрахована от недобросъвестност на нейните чиновници. Изкушението за корупция е законово подсигурено и от факта, че разрешителните режими в
нашето законодателство са почти двойно повече от
регистрационните. Да не говорим за подзаконовата уредба, с която публичната администрация се
стреми да увековечи своята власт над бизнеса.
Малкият и средният бизнес, особено сега, когато
той вече почти е заел мястото си в икономическата
база на обществото, няма потребност от много
държава. Той иска свобода. Вместо нея, държавата непрекъснато инкасира държавни структури, “които уж да го подпомагат”. Вместо граждански обединения за защитата му, държавата създава агенции за управлението му.
Втората група бариери са данъчните. От множеството данъци, действащи сега, особено тежък
се оказва този, чиято икономическа база се гради
върху доходите от труд. В момента сумата на тези данъци е такава, че доближава пропорцията
1:0,8. Това означава, че1 лев нетна работна заплата, изплатен от всеки легитимен търговец е нато-

Проучване на предлагането на ...

варен с над 80 стотинки данъчно бреме в полза на
бюджета. При тази ситуация, основателно възниква въпроса: кой е този разумен търговец, който
ще се съгласи да наема работна сила, след като
знае, че зад всеки 1 лев, който заплаща за нея,
трябва да даде още 1 лев в полза на бюджета.
Това е норма на експлоатация, клоняща към 100
%. Това е експлоатация на държавата над легитимните търговци. Поради тази причина сега имаме икономика в сянка. Според доц. Р. Кралева [2],
тя е с такива размери, че в баланса на трудовите
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ресурси не могат да се уловят около 1 млн.трудоспособно население. Това не означава нищо друго
освен, че в сенчестата ни икономика сега са между 28-30 % от трудовите ни ресурси. Ако този ресурс е легитимен, може да се окаже, че безработицата у нас не е 19-20 % в 2001 г., а около 1213%. Позволяваме си да твърдим, че ако данъчното бреме от 80 % не се свие на 35-40 %, сенчестата икономика няма да се легализира, а социалното министерство няма да реши проблема
с безработицата.

Таблица 4 Видове бариери пред бизнеса

Видове бариери

1.

Бюрократични

2.

Данъчни

3.

Финансови

4.

Неразвити пазари

5.

Монополно право на
публичния сектор,
спрямо частния
сектор

Основни характеристики на бариерите пред бизнеса
Лицензионни режими – 526 броя
• Министерство на финансите – 125 броя;
• Министерство на регионалното развитие – 88 броя;
• Министерство на земеделието – 75 броя;
• Министерство на здравеопазването – 36 броя;
• Министерство на транспорта – 37 броя;
• Министерство на енергетиката и енергийните ресурси – 27 бр.;
• Министерство на икономиката – 22 броя;
• Други – 121 броя.
Създадени са над 300 служби публична администрация.
Изключително висока данъчна тежест върху работната сила, наета
от легитимните търговци – 1 лв. нетна работна заплата е
натоварена с 80 ст. данъци в приход на бюджета.
• Неразвит капиталов пазар;
• Консервативна банкова политика - лихвен процент 14-16 %,
обезпечение на кредитите до 200 %;
• От кредитите по международни фондове, реално се инвестират
около 40 %, останалите 60 % потъват по веригата за
осигуряването им.
• Локални- ниска покупателна сила на населението;
• Районни – пазарна анархия и нетрайни пазарни връзки;
• Национални - нелоялна конкуренция на вноса, монополен и
олигополен строеж на финансовите, енергийните и
суровинните пазари.
• Държавен монопол по отношение проблемите на малкия и
средния бизнес;
• Изолиране на общините от проблемите на бизнеса;
• Липса на регионална политика за стимулиране на бизнеса.

Третата група бариери са финансовите. По
отношение на тях ние напълно споделяме вижданията, че малкият и средният бизнес няма никакъв
шанс докато: капиталовият пазар е свит до
равнище, осигуряващо норма на натрупване,
спрямо БВП от 14-16 %, вместо 25-30 %. От
друга страна, банковата политика продължава да
бъде консервативна, като изисква подсигуряване на
банковите кредити с 200 % обезпечаване. По отношение на кредитите от международните фондове,
реално постъпват при търговците за обезпечаване
на инвестиционни те им програми в размер на 40%

от договорните. Очевидно е, че загубата от 60 %
потъва по веригата на осигуряването им. Това вече
е корупция от висш порядък. Някой трябва да вземе мерки и този някой е правителството.
Четвъртата група бариери са неразвитите
пазари. Локалните пазари, особено в малките и
средните общини са с изключително ниска покупателна способност на населението. Регионалните пазари са в ситуация на пазарна анархия. Няма водещи производства, които да интегрират дейността
на малкия и средния бизнес. В такава ситуация пазарът работи ден за ден, без никаква стратегичност.
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Той няма никаква гаранция, че авансирания от него
капитал ще намери своята икономическа
реализация. Като добавим и ситуацията на националния ни пазар, който изобилства от нелоялна
конкуренция на вноса, монополния и олигополния
строеж на финансовите, енергийните и суровинните пазари, всичко си идва на мястото.
Накрая, но не на последно място, това са бариерите от монополното право на публичния
сектор. Сега той присвоява 38-40 % от новосъздадената брутна добавена стойност. Политическата
класа и бюрокрацията са изключително привилегировани в диалога с бизнеса. Впрочем, те не водят
диалог с него, това е монолог. Те не са страна в
диалога, а институция. Те изолират и синдикати и
общини от икономическите отношения.
Накрая, без да претендираме за изчерпателност по тази сложна тема - “бариерите за българския бизнес”, считаме за целесъобразно да отбележим. Всички те са дело на политическата ни класа
и на държавната бюрокрация. Затова, колкото помалко държава в неговата дейност, толкова повече

шансове за развитието му. Това е така, защото в
общи линии икономическата база на обществото
ни е формирана в относително добро съотношение между малки, средни и големи фирми. В процеса на изграждането им можеше да се търси оправдание за засилена роля на държавата. Сега всички те трябва да заработят на границите на производствените си възможности. Това не може да стане без механизъм, който да въведе нов порядък
между държава и бизнес. Този механизъм задължително трябва да се пребори с разгледаните
бариери.
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SUMMARY
The analysis of business structure in Bulgaria is made. The main issue is that the economical basis of our society
is build by small, medium, big and so big enterprises. The most important goal is to give the chance of all enterprises
to work close to productivity potentialities. The five groups of barriers before the private business are summarized –
bureaucracy, taxes problems, financial problems, market problems and the public sector monoply.
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ПРОБЛЕМИ НА ДЪРЖАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН
БИЗНЕС
Донка Иванова
Технически университет – Варна
В страните с развита пазарна икономика малките и средни предприятия гарантират в значителна степен
устойчивото развитие на икономиката и ефективното използване на трудовите и природни ресурси. Малките и
средни предприятия се явяват средство за решаването на редица социално-икономически проблеми. Те имат
своето място и значение в стратегията на структурната трансформация.
В доклада се изследват принципите върху които е изградена политиката на ЕС в стимулирането на малкия
и среден бизнес и тези в България. Анализирана е данъчната политика спрямо различните стопански субекти в
страната.
Ключови думи: Данъци, преференции, либерализация, институции, приватизация, кредити
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Поставена в нови икономически реалности
България формира своите отраслови приоритети в
средносрочен и дългосрочен план, търси възможност за постигането на конкурентност, мобилизира потенциала на страната за реализирането на икономически растеж.
На преден план за страните от ЦИЕ излизат
проблемите за постигане на устойчив икономически растеж, утвърждаване на модерна отраслова
структура на икономиката, ръст на заетостта и
доходите.
Формирането на национална стратегия за растеж е трудна и отговорна задача, която изисква държавата да поеме публични ангажименти за нейното осъществяване.
Икономическата нестабилност на страната в
прехода към пазарна икономика натрупа трудно
разрешими проблеми, които ограничават в значителна степен възможностите за реализирането на
икономически растеж без активното участие на държавата в този процес.
Икономическият растеж разширява производствените възможности на всяка страна, вследствие на кумулативния си ефект и позволява на обществото да реализира значими икономически и
социални задачи в бъдеще. Това именно изисква
проблемите на икономическия растеж да стоят в
центъра на вниманието и дейността на държавата.
На съвременния етап висококачествените
ресурси, модерните технологии, институционалните, организационни и управленчески фактори определят в решаваща степен ръста на националното производство.
Във високоразвитите страни регулативните
функции на държавата са насочени преди всичко
към преодоляване на кризисните явления в икономиката и създаване на условия за растеж. Неоспорим факт, свидетелстващ за това, се явява нарас-

тването на дела на държавните разходи в БВП на
всички страни от ЕС в последните 20 години.
Държавните разходи достигат равнище 40-41% от
БВП.
В усилията си за осигуряване на икономически растеж България се опира на стимулиращите
механизми на пазара и ефективните регулативни
функции на държавата. Натрупаният опит от страните в Централна и Източна Европа доказва, че на
държавата принадлежи отговорната задача по изграждането на институционалната, материалната и
социална инфраструктура на пазара.
Сложността и значимостта на трансформационният процес в никакъв случай не позволява оттегляне на държавата от стопанските й функции, а
по-скоро изисква пренасочване на нейната дейност
към формирането на ефективен частен сектор и
гарантиране на действието на пазарните регулатори.
Ограничаването на влиянието на държавата в
твърде важни сфери на обществения живот в различните етапи на реформирането на икономиката
на нашата страна доведе до корупция, загуба на
пазари, изтичане на национален капитал, неизгодни приватизационни сделки и забавяне на формирането на силен сектор на малкия и среден бизнес.
В България приватизацията се възприе преди
всичко като смяна на собствеността, а се пренебрегна нейната действителна цел – гарантиране на
по-ефективно разпределение и използване на националните ресурси. Чрез приватизацията се очакваше преди всичко да се създадат повече стопански субекти с активно пазарно и иновативно поведение за работа в конкурентна среда. Държавата отдаде приоритет на проблемите на приватизацията,
а остави встрани задачата за дефинирането на правилата на конкуренцията и пазарните регулатори.
Допуснатите деформации в осъществяване-
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то на приватизационния процес рефлектират на настоящия етап твърде чувствително върху възможностите за икономически растеж. Липсата на синхрон между мерките по либерализацията и приватизацията от една страна и изграждането на необходимите ефективни пазарни институции предизвика влошаване на основните макроикономически
показатели на страната за сравнително дълъг
период. Възлаганите огромни надежди на приватизацията и либерализацията не доведоха автоматично до изграждането на конкурентноспособно пазарно стопанство с множество малки и средни предприемачи.
Изминалият период на прехода доказва, че
ефективното функциониране на пазарната икономика изисква не само и единствено дерегулиране
и утвърждаване на частната собственост, но и
ефективно действащи държавни институции. Формирането на държавните институции на функциониращото пазарно стопанство е продължителен
процес, основан на утвърждаването на нови организации, нови закони и променено поведение на икономическите субекти.
Успехът на България в бъдеще зависи от съдържателността на конституиращата и текуща политика на държавата. Именно тя формира новата
роля на държавата [1].
Според експерти на Световната банка в следващите години, далеч повече внимание заслужават от страна на държавата, проблемите на растежа, преструктурирането, балансираността, заетостта и развитието на малкия и среден бизнес.
Във високоразвитите страни се преосмисля ролята на държавата поради утвърждаването на новия технологичен модел на растеж. В 20-ия доклад
на Световната банка се сочи, че държавата се намира в центъра на икономическото и социално
развитие, но не в качеството й на непосредствен
източник на растежа, а като партньор, катализатор
и помощник … засилва се качественото присъствие на държавата в икономическите и социални процеси на обществото [2].
В икономическата теория и практика доминира разбирането за взаимодействието между държавата и пазара като институции, гарантиращи условия за растеж.
Без активните регулативни действия на държавата България не е в състояние да завърши успешно трансформационния процес. Дългосрочен
растеж може да се постигне, ако се завърши институционалното изграждане на пазарното стопанст
во.
Обслужването на бизнеса, чрез създаването
на институционална среда за неговото ефективно
функциониране и развитие остава една от важните

регулативни функции на държавата. Само при това условие може да се постигне оптимално съчетаване на интересите и отговорностите на държавата и стопанските субекти [3].
Европейците признаха, макар и не съвсем открито в т. нар. “Европейска инициатива за растеж”,
че развитието, основаващо се само на пазара е
недостатъчно за постигането на устойчив икономически растеж. Необходимо е по-активно държавно
регулиране.
Държавата в периода на преход е носител на
новите модерни и рационални елементи в стопанската система. Мястото на държавата е в създаването на условия за по-пълна реализация на принципите върху които се изгражда пазарното стопанство: поддържане на конкуренцията; изработване и използване на подходящи механизми за постигане на висока ефективност и конкурентноспособност; установяване на единни общи правила за
дейността на всички икономически субекти на територията на страната; защита на интересите на
гражданите в социалната и икономическата сфера.
Модерната пазарна икономика е отворена
система с непрекъснато развиващи се и усъвършенстващи институции и регулативни функции на
държавата, насочени към създаването на условия
за стопански прогрес на малките, средни и големи
предприятия.
Световният опит доказва, че за растежа на всяка национална икономика твърде голямо значение
има малкия и среден бизнес. В стратегията на
България за структурна трансформация, малките
и средни предприятия имат своето място и роля за
ефективното използване на природните, капиталови и трудови ресурси. Макар и по-късно държавата наред с проблемите на макроикономическата
стабилизация следва да разреши успешно редица
микроикономически проблеми, които гарантират
конкурентноспособността на националната икономика в т. ч. и проблемите на развитието на малкия
и среден бизнес.
България закъсня в създаването на благоприятен законодателен климат за развитието на малкия и среден бизнес. Това естествено оказа влияние и върху процеса на привличане на чужди инвеститори за изграждането на малки и средни
предприятия, особено в преработващата промишленост и туризма за които страната има ресурси и
формирани конкурентни предимства.
Ако трябва да се структурират трудностите,
които изпитват малките и средни предприятия и да
се търси решение на същите, то те могат да се
обособят в две групи:
- нерешени проблеми на институционалната
и законова среда (правова, административна, биз-
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нес-центрове, консултантски услуги и др.);
- проблеми свързани с бизнес средата (достъп до кредитиране, равнище на консултантски
услуги, данъчно облагане и др.).
Въпреки приетият Закон за малките и средни
предприятия и внесените допълнения в него регионалната и местна администрация продължава да
е сериозна бариера при регистрирането и функционирането на малки и средни предприятия [4].
Липсата на прозрачност и съгласуваност в действията на административните звена на отделните нива на управление, недостатъчния опит и мотивация
на част от административния персонал водят до сериозни прояви на корупция. Налице са решения на
национално равнище, които целят ограничаване на
тези негативни явления (приетия Закон за държавния служител, промените в Търговския закон и ограничаването на лицензионните и разрешителни
режими), но те продължават да се проявяват в административните служби.
За да се повиши ефективността на дейността
на държавните институции, регламентиращи регистрацията и функционирането на малкия и среден
бизнес е необходимо разработването на единна система от вътрешни правила за работа на тези институции. Отсъствието на такива правила превръща
нормативната база в сериозна пречка, която трябва да преодолее всеки предприемач, заел се със
стартирането на дадена стопанска дейност. За ограничаването на институционалните трудности от
този род е необходимо изработването на стандартни правила, процедури и формуляри валидни за
цялата страна.
Необходимо е да се отбележи, че твърде дискусионни са проблемите относно концептуалните
насоки, формите, обхвата и инструментите чрез
които държавата следва да осъществява регулативните си функции – административни, икономически и социални, в условията на преход към пазарна икономика.
Практиката на страните от ЕС безспорно
доказва, че от усъвършенстването на взаимодействието между свободното предприемачество и държавните институции зависи конкурентноспособността на националното производство.
Държавата може да влияе върху дейността на
предприемачите от малкия и среден бизнес директно или индиректно чрез финансовата си политика
в няколко направления: 1) чрез формирането на
държавния бюджет; 2) чрез механизмите на структуриране на бюджетните разходи и приходи; 3) чрез
избора на механизмите за пряко или косвено натрупване и използване на бюджетните средства; 4)
чрез създаване на условия за издигане на качеството на административно-държавните функции и
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услуги.
На този етап приетият Закон за малките и
средни предприятия гарантира институционалната,
нормативната и финансова среда за развитието на
малкия и среден бизнес. Чрез дефинираните в закона критерии, утвърдения статус на Агенцията за
МСП, приватизационните механизми и мерките за
финансово подпомагане се постави началото на регулативната дейност на държавата в сферата на
малкия и среден бизнес. Законът за МСП формулира системата от норми и правилата за финансово подпомагане и за стимулиране на малкия и среден бизнес.
Чрез данъчната си политика държавата найсилно може да влияе върху развитието на малките
и средни предприятия. Във всяка страна тя се основава на определени данъчни правила и закони,
които следва да са ясни, пълни, навременни и точно регламентирани. Основните проблеми за МСП,
предвид действащата в страната данъчна система,
могат да се обобщят в няколко групи:
- голям размер на данъците спрямо мащаба
на дейността и печалбата;
- голяма бюрокрация на данъчната администрация;
- нееднакво третиране на данъчните субекти;
- ниска данъчна култура и дисциплина.
Възприетият подход от страна на правителството за намаляване на данъчните ставки (по ЗКПО
и ЗОДФЛ) с цел стимулиране на инвестиционното
оживление в страната неминуемо ще повлияе благоприятно върху развитието на малките и средни
предприятия. В бъдеще с цел гарантиране на равнопоставеност на данъчните субекти следва да се
търсят възможности за промяна в условията за регистрация по ДДС на новосъздадените предприятия.
Наред с това целесъобразно би било да се въведат
диференцирани ставки за ДДС за различните
дейности – селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, туризъм. Това би повлияло положително върху развитието на малкия и среден
бизнес. Налице са възможности за усъвършенстване на схемите за авансовите вноски по ЗКПО с
отчитане на сезонността в приходите на част от
малките и средни предприятия. Целесъобразно би
било в бъдеще да се търсят възможности, в първите две години след стартирането на дейността си
малките и средни предприятия да не внасят данък
върху реализираната печалба.
Твърде важен проблем за МСП в страната си
остава достъпа до външно финансиране. В основната си част МСП не разполага с достатъчно възможности за осигуряване на изискваното от Закона
за банките и наредбите на БНБ обезпечение при
отпускане на кредити.
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В страните с развита пазарна икономика се
прилага широка система от мерки, схеми и преференциални режими, които целят главно подобряване на икономическата и производствено-технологическа среда на МСП с цел динамичното им
развитие.
В Закона на МСП са очертани няколко насоки
за финансирането на малкия и среден бизнес от
държавата:
- финансово подпомагане;
- гарантиране на част от кредитния риск по
кредити, предоставени целево на малки и средни
предприятия;
- разработване и изпълнение на специални
програми за малкия и среден бизнес;
В условията на прехода, разполагайки с лимитирани финансови ресурси, държавата провежда структурната си политика, главно чрез пренасочване на същите към определени отрасли, дейности и производства. На този етап държавата осъществява финансово подпомагане на малкия и среден бизнес чрез “Фонд Земеделие” и “Гаранционен
фонд за микрокредитиране”.
Средствата от “Фонд Земеделие” са насочени в три направления:
- инвестиционно кредитиране;
- инвестиционно субсидиране;
- текущо субсидиране.
Чрез тези инструменти държавата цели технологично обновяване, модернизиране и увеличаване на ефективността в селскостопанското производство и преработвателния сектор. Правителството си поставя амбициозната задача в следващите 5 години от държавния бюджет да се заделят
878,5 млн. евро за инвестиционно кредитиране.
Създаден през 1995 г. “Фонд Земеделие” предоставя кредити, целеви финансови линии и субсидии
на частни земеделски производители. При отпускането на кредити фондът работи съвместно с търговските банки. Установени са три схеми. При пряко кредитиране 100% от финансовия ресурс се осигурява от фонда и риска се поема от него. При рефинансиране фондът осигурява 60% от кредита и
поема риск само за отпуснатата от него сума. При
гаранционните схеми “Фонд Земеделие” се явява
гарант на кредитоискателя. Банката отпуска кредита и определя обезпечението по него.
Дългосрочни инвестиционни кредити се отпускат за растениевъдство, животновъдство и селскостопанска техника. Кредитният портфейл възлиза на
25 млн. лв. Срокът за погасяване на кредита е 7
години.
Краткосрочните кредити се разпределят по целеви финансови линии и възлизат също на 25 млн.
лв. Лихвата по краткосрочните кредити е 3%

годишно, а обезпечението - под формата на ипотека на движимо имущество или бъдеща реколта.
Пречка за усвояване на инвестиционните кредити е изискването за застраховка на посевите и
заложеното имущество.
Освен за кредити земеделските производители могат да кандидатстват за субсидии. За 2002 г.
“Фонд Земеделие” ще субсидира и кредитира нови целеви линии - за развитието на зеленчукопроизводството, преработка и износ, производство на лен,
памук, слънчоглед.
Програма “Сапард”, утвърдена от Европейската комисия от 1998 г., е насочена към развитието на аграрния сектор на страните кандидати за
Европейския съюз за срок от 7 години. За България
отпуснатите средства по програмата са 52 млн.
евро. Земеделските производители осигуряват изцяло първоначалното финансиране на своя проект,
а след доказване на извършените инвестиционни
разходи получават 50% от тях по програмата.
Основен проблем при усвояването на средствата по програмата “Сапард” е недобрата подготовка на документите за кандидатстване от страна
на малките и средни фермерски стопанства.
Налице са трудности по осигуряването на първоначалното финансиране на проекта. Малките и средни стопанства трудно постигат критериите свързани с качеството на преработваните продукти.
Системата за сертифициране е скъпо вложение за
малките и средни производители с ограничени
приходи.
В бъдеще следва да се търсят нови схеми за
кредитиране и субсидиране на малкия и среден бизнес чрез “Фонд Земеделие” като се синхронизира
периода на отпускането на средствата със сезонния характер на дейностите и разходите за тях.
Разширяването на взаимодействието на “Фонд
Земеделие” с търговските банки на този етап среща определени трудности по съгласуване на приемливи условия за отпускане на кредити на малкия и среден бизнес.
Банките не работят с лихви по-ниски от 16%,
а по мнението на експертите от “Фонд Земеделие”
лихвата не бива да надвишава 9% предвид, доходността на отрасъла, а обезпеченията по кредита
да не надхвърлят 140%.
В следващите години намерението на правителството е насочено към преобразуване на “Фонд
Земеделие” от финансираща институция в интервенционна агенция, осъществяваща регулиране на
агропазара и цените на основата на натрупания
опит в страните от ЕС.
Държавата следва да поеме финансови ангажименти за адекватно развитие на малкия и среден бизнес в аграрния и преработвателен сектор
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на базата на практиката на страните от Европейския
съюз.
За 2002 г. бюджетното субсидиране на аграрния сектор е 0,15% от стойността на БВП, а за
2003 г. то трябва да достигне 0,5% от БВП. На
този етап аграрния сектор формира 15% от БВП.
Новосъздадения “Гаранционен фонд за микрокредитиране” със средства от държавния бюджет
осигурява инвестиционни кредити до 15 хил. лв., а
оборотни кредити – до 10 хил. лв. Фондът дава
100% гаранция за функциониращите предприятия
и 70% - за стартиращия бизнес. Годишната лихва
е 9-10%.
Натрупаният опит от редица страни за създаване на социално-инвестиционни фондове с подкрепата на държавата за стимулиране на развитието на малкия и среден бизнес и намаляване на
безработицата следва да се приложи по-широко в
България.
Предвид социалната насоченост на дейността на тези фондове, финансовите ресурси с които
разполагат могат да се използват за стимулиране
на регионални приоритетни дейности, подобряване
на икономическата среда в териториите с най-висока безработица.
Социално-инвестиционните фондове формират възможности за финансова подкрепа на малкия и среден бизнес чрез предоставяне на субсидии,
лизингови кредити и гаранции при отпускане на банкови кредити. Ползвайки кредитни финансови инструменти социално-инвестиционните фондове могат директно да влияят върху стопанската активност в отделните региони на страната. На този етап
е необходима финансова подкрепа в създаването
на малки производствени дейности от домакинствата, насочени към задоволяване на потребностите на националния пазар и ангажиране на работната сила с по-ниска квалификация.
Специални програми за кредитиране насочени към малкия и среден бизнес предлага
Насърчителна банка, в която основен акционер е
държавата. Банката реализира проекти за инвестиционно кредитиране при покупка на земя, сгради,
оборудване. Кредитите са с размер от 50 хил. до
400 хил. лв. Срокът за погасяване е 4 години, а
гратисния период – 1 година.
В друг проект Насърчителна банка насочва
средства също към осигуряване на инвестиционни
кредити за МСП. В него като условия се изисква
предприемачът да участва с 25% собствен капитал от стойността на проекта. Размера на отпусканите кредити е от 20 хил. до 1 млн. евро за срок от
10 години с 3 годишен гратисен период. Насърчителна банка предлага и кредитиране на дейности
свързани с производството на стоки за износ.
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Сумата на кредита е до 1 млн. лв. за срок от 18
месеца.
Кредитният портфейл на финансовите институции устойчиво се увеличава в последните години.
Въпреки това като цяло той все още е далеч под
нивата на западните банки, където кредитите представляват 60-70% от стойността на активите.
Българските банки в последните три години
създават нови кредитни продукти, които постепенно обхващат всички сегменти на пазара. Те гледат
с интерес към малките и средни предприятия. Дълго
време търговските банки пренебрегваха МСП. Те
бяха неразработени сегменти на финансовия пазар.
След края на банковата приватизация редица финансови институции като Юнионбанк и Евробанк се
специализираха в кредитирането на малки и средни предприятия. Финансовите ресурси по тяхната
кредитна дейност се осигуряват по кредитни линии
с Европейската банка за възстановяване и развитие,
Европейската инвестиционна банка, германската
агенция за насърчаване на инвестиции “Кредитан
щалт фюр видералфбау” и други международни
институции. Най-много кредити се отпускат в сферата на търговията. Кредитите се теглят главно за
осигуряване на оборотен капитал. Задължително условие при отпускането на кредитите е предприятието да има стопанска дейност минимум 6 месеца.
Лихвите достигат до 18 %.
Банките продължават да дават приоритет при
отпускане на кредити на безрисковите и високоликвидни обезпечения като ипотекирано имущество,
стоково-материални ценности, машини и съоръжения. Въпреки заявеното желание да приемат всички видове обезпечения повечето банки обаче предпочитат да гарантират кредита с ипотека на недвижимо имущество. Например, Българско-американската кредитна банка е специализирана изцяло в
ипотечното кредитиране. Банката предлага ипотечен кредит за покупка на производствени сгради,
складове и други при месечна лихва от 1,5% за
срок до 3,5 г. и 1,66% за срок от 6-10 години.
За да се стимулира развитието на МСП като
важен процес в утвърждаването на пазарната икономика държавата следва да създаде специален
гаранционен фонд с участието на търговски банки
за гарантиране на риска по отпускането на кредити за малкия и средния бизнес.
Наред с това е необходима промяна в нормативната уредба, гарантираща на търговските банки ускоряване на съдебните процедури по ипотекираното имущество. В развитите страни тези проблеми се решават в арбитражните съдилища бързо
и с минимални разходи.
МСП все още имат недостатъчен достъп до
информацията за кредитните линии или друг вид
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финансова помощ, предоставена от международни финансови институции. Голяма част от предприемачите нямат достатъчно приходи, за да покриват високите лихви по кредитирането и поради
тези причини не пристъпват към разширяване на
своята дейност.
Отсъстват преференциални кредити за предприемачите при стартиране на нова дейност. Наред
с това корупцията и престъпността налагат разходи,
които ограничават желанието за инвестиции и развитие на нови дейности.
Ефективното действие на институтите е от особено значение за малкия и среден бизнес.
Разрешителните режими са един от начините
чрез които държавата осъществява регулативните
си функции, но практиката показва, че същите в
голяма степен генерират условия за корупция. От
гледна точка на ограничаване на корупцията по-подходящ е регистрационния режим предвид европейската практика.
Държавното регулиране намира израз в създаването на равни условия за функционирането на
всички субекти на пазарните отношения. Защитата
на правата на собствениците от страна на държавата се явява условие за ефективно функциониране на пазара. Положителен ефект би изиграло предоставянето на облекчения по режима на регистрация на МСП от чужденци в страната, улесняване
на процедурите по режима на придобиване на зе-

мя и при благоустрояване на терени за извършване на стопанска дейност и облекчаване на процедурите по внос и износ.
Приоритетите на държавното регулиране за
развитието на малкия и среден бизнес в следващите години се очертават в няколко направления:
- повишаване на ефективността на бюджетните разходи насочени към малкия и среден бизнес
за издигане на неговата конкурентноспособност и
експортен потенциал;
- създаване на условия за конкуренция между
малките и средни предприятия;
- активизиране на инвестиционния процес чрез
подходящи схеми за кредитиране;
- усъвършенстване на банковото законодателство и разпоредбите на БНБ относно обезпеченията по кредитите за малкия и среден бизнес.
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PROBLEMS RELATED TO THE STATE REGULATION OF SMALL AND
MEDIUM SIZED BUSINESS
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SUMMARY
The companies of small and medium size guarantee stable economic development and effective utilization of labor
and natural resources in countries with well-developed market economy. This type of companies is effective mean for
solving multiple socio-economic problems. They have their specific place and value within the strategy for structural
transformation
The publication is focused on a part of EU and Bulgarian principles for stimulation of the small and medium sized
business. The tax policy of different economic entities is analyzed.
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МАЛКИЯТ И СРЕДЕН БИЗНЕС И ПРОБЛЕМЪТ ЗА БЕЗРАБОТИЦАТА В
БЪЛГАРИЯ
Мария Андреева
Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов
В условията на преход към пазарна икономика, малкият и среден бизнес играят ключова роля за решаване
на проблемите на безработицата. През настоящия етап от икономическото развитие на България обаче те не
могат да изпълнят тази своя социална функция по редица причини, които са предмет на анализ в доклада: а/
недостиг на финансови средства у безработните за започване на собствен бизнес; б/ непоследователност на
политиката на държавата по отношение на малкия и среден бизнес; в/ липса на съответна професионална подготовка на безработните; г/ високото данъчно равнище в страната;д/ проблема за бюрокрацията; е/ психологически бариери, свързани с липсата на афинитет към риска и страх пред неизвестността; ж/липсата на предприемачески дух, предприемачески опит и инициативност, и др.
Малкият и среден бизнес се нуждаят от специфични преференции, за да създават достатъчен брой работни
места, а безработните - от всестранна и индивидуална подкрепа да започват свой бизнес или да се подготвят за
работа при нови условия и нови работодатели. Основополагащ момент в политиката за поощряване на безработните да започнат собствен бизнес е не да се подпомогнат отделни безработни, макар и на конкурентни
начала, а да се създадат преференциални условия за всички тях, като се намалят данъците и облекчи системата
за стартиране и поощряване на малкия и среден бизнес.
Ключови думи: безработица, малък бизнес, обезщетения, кредити, осигуровки, преференции, предприемачи.
Key words: unemployment, small business, compensations, credits, preferences, enterpreneurs.

Развитието на малкия и среден бизнес има
особено значение за динамиката на заетостта и безработицата в България. Стратегическият анализ на
перспективите за развитие на икономиката показва,
че големите държавни фирми и новоприватизираните предприятия и в бъдеще ще продължават съкращаването на персонала с цел повишаване ефективността на производството и производителността на труда. Очаква се главно секторът на малките
предприятия да създава нови работни места и да
поема лицата, които са загубили своята работа
вследствие на преструктурирането на икономиката.
В тази връзка все повече ще нараства ролята на
малкия и среден бизнес като фактор за намаляване на безработицата в страната. На някои аспекти
на зависимостта между малкия и среден бизнес и
безработицата в България е посветено следващото изложение.
х
х
х
Погледнато в теоретически аспект, в условията на преход към пазарна икономика, малкият и
среден бизнес играят ключова роля за решаване
на проблемите на безработицата и на бедността и
за формирането на т.нар. “средна класа” в обществото. В това се изразява тяхната важна социална
функция и социална отговорност, а както е известно,
обществено признание и подкрепа печели само онзи
бизнес, който като цяло води до напредък и стабилност на обществото. Във връзка с това трябва
да се отбележи, че тезата на Ал. Маршал: “бизне-

сът да печели пари и нищо друго” в началото на
новия век е все повече неактуална и отстъпва място на втората теза на икономистите – “уравновесяване на икономическите цели на бизнеса със социалните цели на неговото обкръжение”.
Дали обаче малкият и среден бизнес в България в този етап от своето развитие може да отговори на обществените очаквания и да изпълни социалната си функция да създава заетост и да реши
проблема с безработицата в България? Какви са
проблемите пред него, които засега не позволяват
той да встъпи в тази си роля и да стане “отдушник”
на общественото напрежение, свързано с непознатата досега по своите размери безработица и съпътстващата я бедност на хората в България? На
тези сложни въпроси трудно може да се даде еднозначен отговор, но те пораждат разсъждения в
следните направления:
1. В условията на преход към пазарна икономика, досегашните правителства на България не
можаха да се справят с проблема за безработицата. През последните 10 години този проблем
започва да придобива измеренията на национална
катастрофа. Реалната безработица у нас е около
25%, като огромният спад в производството, приватизацията и затварянето на нежизненоспособните предприятия оставиха без работа около 1/4 от
работоспособното население на България. При това,
по данни на Световната банка, 38% от хората, които са глави на семейства, са без препитание.
В България безработицата касае и нискоквалифицираните, и висококвалифицираните кадри, ка-
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то особено е засегнато младото поколение на страната.Трябва да се каже, че засилващата се през
последните години емигрантска вълна от млади хора е естествена реакция срещу задълбочаващата
се бедност и безперспективност пред тях, като съществува опасност тази вълна в близко бъдеще да
придобие заплашителни размери;
2. Практиката показва, че именно малките
предприятия най-бързо реагират на промените в
макроикономическата обстановка по отношение на
заетостта си. Ако условията на средата са добри,
съществуват благоприятни предпоставки малкият
и среден бизнес да осигури по-голяма заетост или
да стане поле за изява на нови предприемачи от
средата на безработните;
3.Независимо от ролята, която теоретически
му се отрежда, малкият и среден бизнес в България
на практика не решават проблема за безработицата и по равнище на безработица нашата страна е
на първо място сред страните от Източна Европа,
поели по пътя на пазарната икономика. Кои са причините за това?
3.1.Практиката показва, че най-важните проблеми на малките предприятия са свързани с недостига на финансови средства, както в началото
на дейността им, така и по-късно, за да финансират основната си дейност или инвестиции за подобряване конкурентноспособността на фирмите.
До голяма степен недостигът на финансови средства се обуславя от източниците за финансиране за
започване дейността на малките фирми. Най-често при безработните, поели риска да започнат свой
бизнес, това са личните спестявания и тези на членове на тяхното семейство, както и заеми от роднини и приятели на потенциалния предприемач.
Може да се каже обаче, че в резултат на масовото
обедняване, личните спестявания на населението
у нас са крайно недостатъчни за осигуряване на
успешното стартиране на малкия бизнес, което поставя безработните в много лоша стартова позиция.
Въпреки това безработните по-рядко прибягват до
банкови кредити, за да започнат собствен бизнес,
по следните причини:
а/ висок лихвен процент;
б/ липса на преференции за малките предприятия;
в/ липса на специализирана банка, която да
обслужва малкия и среден бизнес;
г/ традиционна предпазливост на търговските
банки към малките предприятия, поради високия
кредитен риск;
д/ намаляване на кредитната експозиция на
банките към реалния сектор през последните го-

дини, поради изострянето на кризата в банковата
система;
е/ неприемливите условия за отпускане на самите кредити и високите изисквания на търговските банки за обслужване на отпусканите кредити –
обезпечения, срокове, и т.н.;
ж/ високата цена на кредитите, измерена с
реалната лихва по тях, и др.
Както е известно, друга алтернатива за безработните да получат определена финансова подкрепа при стартирането на собствен бизнес, е те
да получат наведнъж полагащите им се обезщетения от териториалните поделения на Националната
служба по заетостта,1 при представяне и защитаване на съответен проект /бизнес-план/.Този бизнес-план сега се защитава пред разширена
комисия, което намалява рисковете, свързани с тази
преференция. Статистиката обаче показва, че сравнително малко хора се възползват от възможността да получат наведнъж полагащите им се обезщетения за да започнат свой бизнес, поради редица допълнителни причини, освен посочените погоре. Най-съществено сред тях е може би обстоятелството, че от момента, в който се получи цялата сума на обезщетението, лицата сами трябва да
си плащат социалните и здравни осигуровки, като
се изхожда от презумпцията, че безработните са
започнали и вече са развили успешен бизнес за
краткия период, през който тече обезщетението.Това обаче е прекалено оптимистично предположение,
особено ако става въпрос за нестабилната икономическа среда в България по отношение на бизнеса въобще. Изчисленията показват, че ако безработните вземат такова решение и получат наведнъж своите обезщетения, те практически биха загубили почти половината от тази сума, за да се
осигуряват.Това принуждава повечето безработни
да се примирят с относително по-сигурния вариант
– ежемесечните обезщетения, като по този начин
в крайна сметка те ще получат цялата сума и ще
бъдат осигурени за целия период.
Трябва да се има предвид също така, че тази
преференция не може да встъпи в ролята си на
действителен икономически регулатор за намаляване на безработицата и за създаване на заетост у
нас, и заради това, че съществуват определени лимити и регионалните служби по заетостта не могат да удовлетворят всички желаещи и в подходящ
за тях момент. По този начин замисленият стимул
за насърчаване инициативата на безработните намира ограничено приложение, давайки известни
привилегии на едни хора, и поставяйки в неравностойно положение други.

1 Вж. Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, ДВ бр. 120/16.12.2000 г., чл. 54.
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“Двойствеността” при прилагането на тази
преференция може да се търси още и в един друг
аспект: От една страна, държавата желае да поощри безработните да започнат свой бизнес, като
им даде наведнъж полагащите им се обезщетения,
а от друга страна, отказвайки да поеме техните
осигуровки до края на периода, през който те би
трябвало да получават обезщетенията си, тя сковава тяхната инициатива. Едно от съображенията да
не се допуснат по-широк кръг безработни до тази
преференция е може би предположението, че парите ще бъдат дадени, фирмата ще бъде регистрирана и скоро след това тя може да бъде закрита
или да фалира. Тези опасения имат известно
основание, но в условията на пазарна икономика
винаги съществува определен риск и за най-добрия “стартов” бизнес-проект. Не бива да се забравя,
че дори и в най-развитите страни ежедневно се откриват хиляди фирми, но и хиляди се закриват всеки ден и това се приема за нормално.
Друго опасение е може би, че безработният
ще получи наведнъж обезщетенията, ще се “провали” в собствения бизнес и ще започне работа на
друго място, в рамките на периода, през който се
ползва от закрилата. Това в другите страни трудно
може да стане, защото единната информационна
система за следене на заетостта и безработицата,
веднага ще “фиксира” неговата поява като новопостъпил в друга фирма и осигуряван от съответния работодател. У нас обаче такава система не е
изградена и такива случаи не винаги могат да бъдат “уловени”, особено пък ако става дума за работа в сектора на “сивата икономика”.
Безработните у нас могат да започнат свой
бизнес, и разработвайки проекти за получаване на
кредити от гаранционния фонд за микрокредитиране на малките и средни предприятия. От тази
нова, широко прокламирана възможност, предоставена от сегашното правителство на България,
досега обаче са се възползвали не повече от 100
човека. Най-сериозните причини за това са свързани с: а/ много високото покритие, което изискват
търговските банки; б/ високите фактически и формални изисквания при съставяне и защита на
проекта; в/ ограниченият размер на микрокредита;
г/ лимитирането на средствата по области, което
поставя кандидатите за кредит в различните райони на страната в неравнопоставено положение, и
др;
3.2. Непоследователност на политиката на
държавата по отношение на безработните, както и
по отношение на малкия и среден частен бизнес.
Тази непоследователност има много измерения, но
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в случая е особено тревожно обстоятелството, че
няма цялостна система за следене на заетостта и
за отчитане и анализ на контингента на безработните в различни “профили”, с оглед да им се помага диференцирано. Факт е, че закрилата при
безработица, макар и пасивна, е само в рамките
на лимитирания от закона период, като по-нататък
не се следи заетостта и социалния статус на
безработните, които в по-голямата си част остават
без постоянна работа или дори изобщо без работа
и формират контингента на “скритата безработица” у нас, който не се подлага на системни изследвания . По данни на Световната банка обаче,
над 64% от безработните в България нямат постоянна работа повече от година;
3.3. Липсата на съответната професионална
подготовка на безработните - необходимия минимум от знания и практически опит за стартиране и
развитие на дадения бизнес. Може да се каже, че
това, което се прави у нас в това отношение, като
създаване и развитие на бизнес-инкубатори, организиране на безплатни курсове за преквалификация и другите организационни услуги по въпросите
на микро-малките и средните предприятия, регламентирани нормативно2 , е твърде недостатъчно.
При това следва да се има предвид, че широко разпространеното мнение, че работната сила в
България е добре квалифицирана, вече звучи пресилено – при провеждане на различни анкети половината от анкетираните предприемачи твърдят, че
са изпитвали сериозни затруднения при намирането на работници от средата на безработните, с добра техническа или търговска квалификация. Проучванията показват също, че е налице слаба квалификация както на предприемачите-собственици и
мениджъри, така и на останалия персонал на малките предприятия. Освен това, поради ниското заплащане на труда в малките фирми, засега не съществуват действени стимули за обучение, повишаване на квалификацията и за самоусъвършенстване /като се изключи страха от загубване на работното място/;
3.4. Друго неблагоприятно обстоятелство, задържащо развитието на малкия и среден бизнес
като фактор за решаване на проблема с
безработицата, е високото данъчно равнище в
страната. След постигането на известна макроикономическа стабилизация, е нормално да се предприемат стъпки за намаляване на общото данъчно
равнище, за да се стимулира развитието на реалния сектор. Изтъкваните причини от поддръжниците на идеята за високи данъци са свързани с необходимостта от по-големи бюджетни постъпления,

2 Вж. Правилник за прилагане на закона за малките и средни предприятия, ДВ бр. 36/ 02.05 2000 г.
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за да се поддържа балансиран държавен бюджет.
Практиката на развитите страни обаче показва, че
намаляването на данъчното равнище може да допринесе за повишаване на данъчните постъпления,
вместо за тяхното намаляване. Това е така, защото относително високите данъци спрямо предвидените наказания за тяхното неплащане създават стимули у предприемачите да се стремят да ги
избягват, което разрушава финансовата дисциплина и ерозира данъчната база, създава предпоставки за увеличаване на корупцията в страната. В този
дух са и вижданията на икономическия съветник
на премиера – проф. Стенли Фишер чиято препоръка към правителството е да намали преките данъци3 ;
3.5. Друга бариера пред безработните да решат въпроса за собствената си заетост, разкривайки малка фирма, е проблемът за бюрокрацията.
Този проблем обхваща както въпросите, свързани
с издаването на многобройни разрешителни, лицензи и др., които в много случаи са необходими и
не са просто чиновническа приумица, но така също и склонността на държавни и общински служители да вземат подкупи;
3.6. Необходимостта от определени правни
познания при регистрирането и воденето на бизнеса и ограничените финансови възможности на безработните да ползват професионална юридическа
помощ и консултации, доколкото правните услуги
струват скъпо;
3.7. Психологически бариери, свързани с липсата на афинитет към риска и страх пред неизвестността;
3.8. Липсата на предприемачески дух, предприемачески опит и инициативност, и др.
При анализа на причините, които не позволяват на малкия и среден бизнес да станат ефективен регулатор на заетостта и да намалят безработицата у нас, трябва да се вземат под внимание и
резултатите от многобройните проучвания за пречките пред микро-малките и средни предприятия
сред предприемачите, развиващи понастоящем този бизнес. Според наблюденията на Фондацията
за развитие на предприемачеството, най-важните
проблеми, оказващи задържащо влияние при стартирането и развитието на малкия и среден бизнес
в България са свързани с: а/ регистрация на
фирмите; б/ наем или покупка на помещение; в/
липса на начален капитал; г/ избор на предмет на
дейност; д/ високи данъци; е/нестабилна и ненадеждна законова рамка за развитие на малките

предприятия, както и липса на стабилно, уверено
предприемаческо отношение към бизнеса, включително етика и социална отговорност; ж/ голяма
бюрокрация; з/ намеса на местната управа; и/липса на достатъчно пълна, навременна, и достоверна бизнес-информация; к/ липса или затруднения
при намиране на обучен персонал; л/силна
конкуренция; м/ липса на консултантска помощ; н/
липса на развити системи за контрол и бюджетиране на малките предприятия; п/ рекет и др.
От казаното до тук могат да се направят следните изводи и препоръки:
1. Малкият и среден бизнес имат определяща роля за решаване на проблемите на заетостта
и регионалното развитие, те са движеща сила на
прехода от централно планирана към пазарна
икономика. Крехкият сектор на микро,-малките и
средни предприятия обаче се нуждае от специфична подкрепа и преференции в своето развитие, от
действени икономически стимули да създава все
по-голям брой работни места, с оглед намаляване
на безработицата до определени приемливи
размери;
2.Безработните се нуждаят от всестранна и
индивидуална подкрепа да започват свой бизнес или
да се преквалифицират и подготвят за работа при
нови условия и нови работодатели. Те трябва не
само да получават консултации как да разработят
бизнес-проект, но и да ползват безплатни правни
услуги за законовите условия, при които могат да
започнат собствен бизнес;
3. Необходимо е да се осъзнае, че основополагащ момент в политиката за поощряване на безработните да започнат собствен бизнес е не да се
подпомогнат отделни безработни, макар и на конкурентни начала, а да се създадат преференциални условия за всички тях, като се намалят данъците и облекчи системата за стартиране и поощряване на малкия и среден бизнес;
4. Намаляването на бюрокрацията ще има основно значение не само за поощряване на безработните да стартират и развиват свой малък бизнес, но и ще подобри условията за предприемачеството, ще намали разходите за осъществяване
дейността на фирмите и ще съдейства за развитието на бизнеса като цяло;
5.Държавата да поеме изцяло осигуровките
на безработните до края на периода, за който те са
обезщетени, независимо от това, че те са получили наведнъж цялата сума на обезщетението, за да
започнат самостоятелен бизнес, което ще бъде

3 При последната си визита у нас, на 5 април т.г. Стенли Фишер обвърза намаляването на налозите с
икономическия растеж в дългосрочен аспект, а според него онова, което най-много ще спомогне за снижаване на
безработицата е именно икономическият растеж, продължението на структурните реформи и привличането на
инвестиции – бел. авт.
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действен стимул за преодоляване на психологическата бариера и за иницииране на икономическа активност у безработните да променят своето положение. В същото време е необходимо да се изгради ефективна система за контрол, която да предотвратява случаите на недобросъвестно /нецелево/
използване на авансово получените суми;
6. Да се регламентират по-значими икономически преференции /включително данъчни
облекчения/ за предприемачите, създаващи нови
работни места. Това ще утвърди оптимистичната
тенденция частният сектор постепенно да излиза
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извън рамките на семейната фирма и да върви към
окрупняване. Ако се създаде необходимата среда
за утвърждаване на тази тенденция в структурата
на заетостта, това ще е предпоставка за развитие
и на средния бизнес, който може за сравнително
кратко време да генерира значителен икономически растеж.
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SUMMARY
This article focuses on the possibilities of reducing the unemployment in Bulgaria by development of small and
medium business enterprises. The reasons for non-effective government policy towards the unemployeds’ activity
and enterpreneurship are discussed. Some recommendations, oriented to decide the problems of unemployment and
enterpreneurship at this stage are formulated.
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
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Представени са резултати от проведена анкета с предприемачи в частния сектор на горското стопанство в
България. Обобщено е мнението им за основните проблеми при стартирането и развитието на бизнес в горското
стопанство. Изследвани са: мотивацията за започване на собствен бизнес; факторите за успех; най-важните
проблеми при управление на бизнеса; източниците на информация и др.
Ключови думи: малки предприятия, частен сектор в горското стопанство
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Увод
През последното десетилетие в горското стопанство се създадоха условия за стартиране и развитие на предприемачеството. Началото бе поставено чрез отделянето, макар и условно, на дейностите по стопанисването и опазването на горите, от
дейността по дърводобива в държавните горски стопанства.
Развитието на дърводобива през този период
бе затруднено от две главни причини. Първо, от липсата на финансови средства (след преминаването
на държавните горски стопанства към самофинансиране през 1990 г.) за подмяна на физически и
морално износените техника и технологии; второ,
високата трудоемкост на операциите в дърводобива не мотивираше постъпването на млади хора в
отрасъла. Поради това, средната възраст на заетите бе висока, а значителна част от тях бяха в надпенсионна възраст.
За да се осигури възможност за осъществяване на дърводобива, с помощта на горските стопанства започна процес на създаване на малки, семейни частни фирми. В планинските райони на страната това бе съпроводено с продажба или отдаване на дърводобивна техника на тези фирми на лизинг или под аренда и възлагане на извеждането
на дърводобива. Към 1995 г. над 50% от добива
на дървесина в горските стопанства се извършваше от новосъздадените частни фирми. Едновременно с това бяха създадени и държавни търговски фирми към тогавашните регионални дирекции
по горите, които се занимаваха с търговията с
дървесина, добита в горските стопанства.
Извършената с новия Закон за горите реформа в горското стопанство задълбочи процеса на конкуренция както при добива на дървесина, така и
при възлагането на лесокултурна дейност.

Посочените процеси се дължат главно на провежданата след 1989 г. държавна икономическа
политика, насочена към структурни промени, приватизация и създаване на нови частни фирми. По
принцип това е политика, която благоприятства
предприемачеството.
Осигуряването на подходяща икономическа,
социална и психологическа среда е единият от главните фактори за успешно възникване и развитие
на предприемачеството. Другият, е наличието на
индивиди с предприемачески дух и възможности,
които да се възползуват от благоприятната среда.
Оценката на сегашното състояние на тези фактори и разкриването на основните проблеми са
основните задачи, свързани с целта на тази разработка: предлагане на мерки за по-успешно развитие на предприемачеството в горското стопанство.
Преобладаващата част от посочените по-нататък в разработката оценки, проблеми и препоръки се базират на информация от емпирично изследване1 .
За обобщаване и обработка на резултатите са
използвани стандартни статистически методи, а за
представяне са използвани таблици. Сумата от
отговорите, в тяхното структурно разпределение не
винаги е равна на 100%, поради предоставената
възможност да не се отговори или да се посочат
повече от един отговор на отделните въпроси.
Резултати и коментари
От литературата са известни различни класификации на факторите, които мотивират индивидите да се ориентират към предприемаческа
дейност (развитие на собствен бизнес). Според някои автори (Бъргър,1994 и др.) икономистите от
неокласическата школа поставят в основата фактора “Стремеж към печалба, но при подходящи ико-

1 Изследването е извършено през 2001 г., във връзка с детайлизиране на мярка 1.4. на програмата САПАРД.
Въпросникът за допитването, който съдържа 38 въпроса, е финансиран от “Halcrow Group Limited”, изготвен е и
е предоставен от Мартин Кларк, с любезното съгласие и съдействие на когото публикуваме тези частични
резултати. Интервюирани са общо 120 предприемачи от планинските региони на България.
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номически условия”, като:
• Наличие на капитал;
• Достъп до пазари;
• Предлагане на труд, суровини, материали;
• Предлагане на технологии.
Според психолози предприемачеството е
следствие от “проявление на психологически наклонности” и съчетание на индивидуални качества
като:
• Иновативност;
• Решителност;
• Готовност за поемане на риск.
Резултатите от направеното проучване по показателя “Мотиви за работа в частния сектор в
горското стопанство” (табл. 1) показват, че найголям процент от интервюираните предприемачи в
нашето горско стопанство се мотивират от стремежа си “да реализират собствени идеи” и “да бъдат независими” (по 29%). Това може да се счита
за естествено, особено ако се направи връзка с
някои от персоналните данни на интервюираните,
голяма част от които са били преди това на работа
в държавния сектор, където тези възможности са
ограничени.
Резултатите по тези мотиви са в унисон, както с характеристиката на предприемачеството от
психологични позиции, така и с резултати от изследвания на други автори (Давидков, 1993).
От по-различно естество е третият по своята
значимост мотив. Всеки пети от анкетираните на
практика е “предприемач по неволя”. Информацията
от изследването не е достатъчна за по-задълбочена интерпретация, но в случая несъмнено влияят
фактори като: нарастваща (не само в дърводобива)
безработица; предстояща приватизация; неефективна синдикална защита и др.
Резултатите по четвъртия мотив (по-високи доходи) са изненадващо ниски както от позициите на
теоретичните постановки за същността на предприемачеството, така и в сравнение с тези от цитираното изследване (Давидков, 1993). Може само
да се предполага, че отговорът е силно повлиян от
невъзможността (според анкетираните) при сегашните условия да се получат по-високи доходи.
Таблица 1 Класификация на мотивите за работа
в частния сектор в ГС, в %

Реализация на собствени идеи
Възможност да бъдеш независим
Липса на други източници на доход/
страх от безработица
По-високи доходи
Престиж / Статус
Обогатяване на опита

29
29
21
13
4
4
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Определена част от предприемачите, макар
и малка - 4%, са убедени, че работата в частния
сектор им осигурява престиж и по-висок статус в
обществото и смятат това за обогатяване на техния
опит.
В табл. 2 са обобщени резултатите за мнението на предприемачите за основните фактори за
успех в частния сектор.
Таблица 2 Класификация на факторите за
успех в частния сектор, в %.

Добро образование
Управленски опит и умения
Умение за поемане на риск
Практически умения в ГС
Самоувереност
Финансов мениджмънт
Желание да се работи повече
Технически знания
Адаптивност
Лични контакти
Способности за създаване на контакти
Умения за ръководене на хора

26
20
11
9
9
3
3
2
2
2
2
2

Данните показват, че независимо от микроразмерите на предприятията, най-голямо значение
предприемачите отдават на доброто образование 26%, управленския опит и умения – 20%, умението да се поема риск – 20%, наличието на практически умения в горското стопанство и лична самоувереност – 9%. В случая, съчетаването на възможни отговори на един и същи въпрос, ни задължава да отделим и класираме отделно отговорите,
отнасящи се до качества на личността, като: умение да се поема риск – 11%, самоувереност – 9%,
желание да се работи повече – 3%, адаптивност –
2%, и отговорите, отнасящите се до такива качества, които могат да се усвоят, като: добро образование – 26%, управленски опит и умения – 20%,
практически умения в горското стопанство – 9%,
финансов мениджмънт – 3%, технически знания –
2%, способности да се създават контакти и умения за ръководене на хора – 2%. Това условно разделение бибило полезно при разработване на програми за обучени на предприемачи.
Обобщените в табл.1 и табл. 2 отговори показват, че в горското стопанство има сравнително голям брой предприемачи, чиито характеристики съответствуват на утвърдените в теорията и практиката на развитите страни стереотипи.Този факт
трябва да се разглежда като благоприятен и поради обстоятелството,че подготовката на специалисти с предприемачески качества (чрез обучение и
трупане на опит) все още има скромни измерения
в нашата страна.
Представената в табл. 3 информация дава въз-
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можност за оценяване на бизнес-средата на предприемачите от горското стопанство. Като най-значими проблеми са представени: ниското равнище на потребление на дървесина, нелоялната
конкуренция, непълното законодателство, нерегулираният пазар на дървесина, както и несигурността на вътрешния пазар на дървесина, съчетано с
несигурни източници на суровини, държавна бюрокрация и затруднения при кредитиране. Това очевидно е израз на общо негативно мнение на предприемачите за състоянието и развитието на пазарните
механизми във външната среда на бизнеса в горското стопанство.
Таблица 3 Класификация на най-важните
проблеми при управление на бизнеса, в %.

Ниско равнище на потребление
на дървесина
Нелоялна конкуренция
Непълно законодателство
Нерегулиран пазар на дървесина
Несигурен вътрешен пазар
Несигурни източници на суровини
Държавна бюрокрация
Затруднения при кредитиране
Липса (недостиг) на информация

17
14
10
10
10
6
6
3
3

Ниското равнище на потребление на дървесина е следствие от закриването и преструктурирането на големите държавни дървообработващи
и мебелни предприятия и възникването на тяхно
място на многобройни дребни преработватели и
производители на мебели. В потреблението и преработването на технологичната дървесина за
целулоза, хартия и плочи също се получи ограничаване на пазара, поради закриването на някои заводи по екологични причини или поради неуспешна
приватизация. Нивото на технологичното оборудване
в новите малки предприятия не е на необходимото
равнище и има необходимия капацитет да преработва предимно едра дървесина. За съжаление
нейният дял в общия добив на дървесина непрекъснато намалява (Палигоров и кол., 2001). Закономерно е висока тежестта на проблема за непълното законодателство, което позволява отделни участници в бизнеса “да заобикалят” закона и изискванията на подзаконовите нормативни актове. В този
смисъл, усъвършенстването на текстовете от Закона за горите, отнасящи се до преодоляването на
нелоялната конкуренция при продажба на дървесина от държавните гори, ще доведе до извеждане на
по-голямата част от бизнеса в горското стопанство
от “сенчестия сектор”. В създадената през последните четири години нормативна база се очертава

воля да се въведат откритост и ясни правила поне
за продажбата на дървесина от държавните гори.
Явно е обаче, че направеното в това отношение се
нуждае от усъвършенстване, за да отговори на
изискванията на бизнеса в горското стопанство на
България в днешния ден. Що се отнася до държавната бюрокрация, то следва да се отбележи, че в
горското стопанство сега се провежда линия на намаляване на разрешителните режими, подмяната
им с лицензионни и регистрационни. Поради спецификата на дейностите известна част от тези режими следва да останат, но ненужните и усложнени процедури, които създават държавните чиновници трябва да се съкратят.
На фона на негативната оценка на предприемачите като твърде неотложно се очертава прилагането на Националната стратегия за насърчаване и развитие на малките и средните предприятия за периода 2002-2006 г. (приета с Решение
на МС №182 от 01.04.2002 г.). Основна цел на
Стратегията е създаване на благоприятна среда и
условия за развитие на конкурентоспособен сектор на малките и средните предприятия, които ще
ускорят икономическия растеж на страната при запазване на макроикономическа стабилност.
В отговорите на анкетата (и при разговори с
предприемачите) се посочва като проблем, макар
и с нисък дял, липсата (недостигът) на специализирана информация. В табл. 4, 5, 6 и 7 е представено разпределението на отговорите на интервюираните в кръга от проблеми, свързан с “Източниците на информация, полезност и тип на информацията”.
Основен източник на информация за предприемачите са личните контакти, следвани от публикациите в пресата. Едва на трето място са
колежите, университетите и бизнес-центровете
(табл. 4).
Таблица 4 Класификация на източниците
на информация, в %

Лични контакти
Публикации в пресата
Колежи и университети
Бизнес центрове

46
29
12.5
12.5

Таблица 5 Класифициране на източниците на
най-полезна информация, в %

Лични контакти
Доставчици
Преработватели
Публикации в пресата
Бизнес центрове
Колежи и университети

23
10
13
7
7
7

Някои проблеми на предприемачеството в ...

Таблица 6 Класификация на типа предпочитана
информация, в %
Пазарна
Нови технологии в ГС
Бизнес-планиране
Снабдяване с инструменти и оборудване
Банкови кредити
Техническа информация за отглеждане на дървета
Законодателна
Данъчен режим
Счетоводна практика

96
92
92
88
79
63
46
46
38

Най-полезна информация предприемачите получават от лични контакти, доставчици, преработватели и едва след това от пресата, бизнесцентровете, колежите и университетите (табл. 5).
Предприемачите изпитват най-голяма нужда
от информация за пазара, новите технологии, бизнес-планирането, снабдяването с инструменти и
оборудване, както и за условията за кредитиране
от банките. Важно е да се отбележи, че необходимостта от законодателна информация, информация за данъчния режим и счетоводната практика се
отличава с по-нисък дял, в сравнение с посочените
по-горе типове информация. Това може да се обясни с факта, че се налага практиката предприемачите да ползват услуги на юристи и счетоводители,
когато това е необходимо (табл. 6).
Предпочитаните места за получаване на информация за предприемачите са университетите,
местните колежи и училища и асоциациите на
производителите. Източници на информация могат
да бъдат и неправителствени организации (НПО),
научно-изследователски институти, агро-бизнес
центрове и местните служби за съвети (табл. 7).
Засега обаче, вероятно поради слабото им участие
в информационното осигуряване или пък поради
налагането на авторитета на първата група, предприемачите имат ясна ориентация към учебните заведения и новосъздадените асоциации на производителите. Ниският дял на банковите институции като предпочитано място за получаване на информация поне частично може да се обясни с въздържането от заемане на средства.
Различието между ползвани и предпочитани
информационни източници е очевидно. Активизирането на контактите между учебните заведения и
предприемачите би било полезно и за двете страни.
Развитието на предприемачеството се определя от нагласата на предприемачите за развитие
на бизнеса и от инвестициите в него. Проучването
показва, че е на лице желание да се инвестира в
дълготрайни активи. Повече от 10% от печалбата
са готови да реинвестират 79% от интервюираните.
За следващите три години – увеличение на обема
на продукцията желаят 88%. Запазване на обема
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Таблица 7 Класификация на предпочитаните
места за получаване на информация, в %

Университет
Местен колеж/ училище
Асоциации на производители
Други НПО
Научно-изследователски институт
Агро-бизнес център
Служби за съвети
Банки

33
29
19
6
6
4
2

на продукцията предпочитат 8% и едва 4% очакват намаление на обема на продукцията. Това говори за преобладаващо положителна нагласа за развитие на бизнеса, независимо от негативните условия на средата.
Като основен източник на средства за развитие на бизнеса в развитите страни се е наложила
банковото кредитиране. У нас само 42% от анкетираните предприемачи са ползвали банкови
кредити. В табл. 8 са класифицирани основните причини за въздържане от банкови кредити, посочени
от 62% от общия брой анкетирани.
Таблица 8 Класификация на посочените
основни причини за въздържане от банкови
кредити, в %

Продължителни и усложнени процедури
Допълнителни изисквания и документи
Висок лихвен процент
Липса на бизнес-умения
Нежелание да се задлъжнява

38%
13%
4%
4%
3%

Най-важни причини за въздържане от ползване на банкови кредити са продължителните и усложнени процедури и допълнителните изисквания
и документи. Тези усложнения са реакция на банките на допуснатата през предходните години практика на непогасяване на необезпечени кредити.
Възстановяването на доверието на банките към кредитополучателите вероятно ще бъде дълъг процес,
който неминуемо изисква усложнени процедури,
докато не се премине към създаване на кредитни
досиета на кредитополучателите. Като по-маловажни причини за въздържане от кредитиране анкетираните са посочили високия лихвен процент, липсата на бизнес-умения и нежеланието да се
задлъжнява. Тези виждания, съчетани с преобладаващо положителното мнение за развитие на бизнеса говори за една общо взето добра перспектива.
Въпреки затрудненията при кредитирането от
банките и преференциалните условия на финансиране от предприсъединителните фондове и програми на Европейския съюз, 33% от интервюираните предприемачи нямат информация за условията
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на кредитиране по програмата САПАРД. От имащите информация като проблеми се изтъкват големият брой документи, усложнените и продължителни процедури на избраните банки за предоставяне и обслужване на кредитите и т.н.
Заключение
Направеното проучване позволява в заключение да се обобщят някои основни насоки за преодоляване на констатираните проблеми.
На първо място, за подобряване на бизнессредата е необходимо:
• Да се усъвършенства нормативната база,
която се отнася до условията за развитие на предприемачеството, на съществуващите малки и средни предприятия;
• Да се облекчат разрешителните режими (намаляване на бюрокрацията);
• Да се усъвършенства и опрости кредитният
механизъм;
• Да се създаде цялостен механизъм за защита на производителите и преработвателите, както и износителите на готова продукция;
• Да се развият и да намерят своето реално
място браншовите съюзи и други НПО;
• Да се разработи цялостна система за нформационно осигуряване и подпомагане на предприемачеството.

На второ място, за развитие на индивидуалните качества на предприемачите е необходимо:
• Да се развие цялостна система за консултиране и обучение на предприемачите и безработните;
• Да се усъвършенства пазарът на дървесина и продукти от нея (препоръчително е развитие
на съвременни форми на търговия).
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SOME PROBLEMS OF ENTERPRENEURSHIP IN FORESTRY IN BULGARIA
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SUMMARY
The results from inquiry of enterpreneurs in private forestry sector in Bulgaria are presented. The enterpreneur’s
opinions of the main problems connected to the beginning and the development of business in forestry are summarized.
The motivation for beginning own business, the factors for success, the main management problems in business and
the information sources are investigated.
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ОТКРИТИТЕ ПРОЦЕДУРИ И МАЛКИЯ БИЗНЕС
Симеон Елазаров, Ваня Хаджиева
Лесотехнически университет - София
Непрекъснатото усъвършенстване търговските процедури и техники е обективен процес в развитието на
бизнеса. Особено място в него заема усъвършенстването на откритите процедури на търгуване. Тяхното приложение непрекъснато се разширява, като те стават узаконена практика в търговските отношения между цивилизованата държава и останалите субекти на икономическите взаимоотношения в съвременното гражданско общество.
В доклада са описани същността и съдържанието на най-масово използваните открити процедури на търгуване в условията на индустриално развита пазарна икономика, посочени са тяхната роля и предимства специално за малкия и среден бизнес.
Ключови думи: малък и среден бизнес; открити процедури на търгуване; открити пазари; търг; аукцион;
конкурс; борсова сделка; обществена поръчка.
Key words: Small business; open procedures of trade; open markets; tender; auction;

Двадесетият век е времето на непрекъснатата битка между идеите на либерализираната и държавно регулираната икономика. До тридесетте години предимство получава тенденцията към либерализация на националното стопанство. След това,
особено след “пика” на най голямата икономическа криза върлувала на земята - “великата депресия”,
връх взема теорията за намесата на държавата в
икономиката, идеолог на която става Кейнс. И днес
в условията на развитие на социалната пазарна
икономика, най-пълно съответстваща на концепцията за съвременното гражданско общество, въпросите за начините и формите на държавното участие в стопанския живот не престават да бъдат в
центъра на вниманието на световната общественост.
Модерната правова държава в качеството й
на най-висша форма на политическа организация
на съвременното гражданско общество е същевременно и един от главните субекти на основните
икономически взаимоотношения в националното
стопанство, наред с публичните семейства (домакинствата), от една страна и предприемачите - от
друга.1 В отношенията между членовете на тази
триада държавата има водеща роля, защото тя определя правилата на “икономическата игра” и формира законовата рамка за бизнеса. Същевременно
участието на държавните организации и институции трябва да е равнопоставено с това на останалите икономически субекти в процеса на техните
търговски взаимоотношения, за да бъде запазена
еквивалентността в търговията. В противен случай
държавата или ще се изроди в “тоталитарна” и ще
се нагърби с решаването на всички, дори най-дребни икономически проблеми, или ще бъде проядена
от корупцията - една от най-страшните болести на
съвременното общество.

Именно поради тази причина във всички цивилизовани страни участието на държавните органи
и фирми в търговските процеси е строго регламентирано и се реализира по точно определени
процедури, получили названието “открити
процедури”, Това се налага за да се съчетаят гарантирането на обществените интереси като цяло,
със запазване правата на останалите икономически субекти. Тези открити процедури са предмет на
настоящия доклад и то в контекста на възможностите, които те предоставят за нормалното, законосъобразно развитие на малкия и среден бизнес,
в качеството му на неразделна част от модерния
национален икономически комплекс.
Открити процедури на търгуване
Търговията в качеството й на една от най старите видове специализирана човешка дейност е неизменен двигател на прогреса. Като универсална
форма на осъществяване на двете средни фази от
процеса на общественото възпроизводство - обмена и разпределението, тя ускорява “завъртането”
на цикъла от началото на производството до момента на крайното потребление.
Развитието на търговията върви по пътя на непрекъснатото въвеждане в оборот на все по-широк
кръг обекти на търгуване, на обогатяване на арсенала от нови търговски сделки и операции, на усъвършенстване на търговските процедури. В зората
на човешката цивилизация в търговията най-масово са били използвани така наречените “индивидуални сделки от затворен тип”, характеризиращи се
с процедурата на “закрито договаряне” между
контрагентите. Тези сделки предопределят необходимостта от появата на “закритите” пазари, възникващи като средища на търговците в местата на
пресичане на търговските оси. И до днес голяма

1 Вж. по-подробно по този въпрос: Елазаров С., Маркова Б., Миленков Х. Организирани пазари.- С.,
“СИЕЛА”, 2000 г., с. 5-15.
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част от сключваните търговски сделки са от този
тип, т.е. офертите им, както и условията за тяхното сключване не се оповестяват предварително, те
не се регистрират централно, не се набира и публикува информация за техните икономически
параметри, а цената им много често е предмет на
уредената в закона “търговска тайна”2 .
Наред с усъвършенстването на процедурите
на закритото договаряне, човечеството още в древността е опитвало някои първични форми на “откритото” търгуване, т.е. сключването на двустранни търговски сделки на пазарните центрове пред
всички, дискутирайки заедно със всички, оферирайки срещу всички участници на тържището. Историята ни дава сведения за подобни опити не само в
древните империи на Асирия, Персия, Египет,
Картаген, но и в рамките на европейски континент
още преди началото на новото летоброене. Така
например на Агората в Атина, започнала като търговски и превърнала се впоследствие в политически център на древна Гърция, сключването на подобни сделки ставало “на честна дума” с вдигане
на ръка от приелия условията на публично обсъжданата оферта. Подобен “механизъм” е бил използван и на прословутия римски Форум, ръководил
политическите съдбини на преобладаващата част
от “цивилизования” по това време свят, но възникнал и работил дълго време като търговско средище.
Тези открити за онова време форми на търгуване
получили общото название “търг” и разширили сферата на приложението си без да полагат усилия върху усъвършенстването на правилата и процедурите си, а базирайки се на възприетите търговски
обичаи, на натрупания търговски опит и на установените търговски практики.
В Средновековието за първи път се правят опити да се поставят основите на първите “организирани пазари” на европейския континент. Така например още в Х век в града-държава Флоренция се
създава първият постоянно действащ аукцион, на
който посредством открита процедура се осъществявало търгуването на плодове и зеленчуци на
едро. По късно тази форма на организиран пазар
разширява обхвата си и прецизира процедурите си.
През ХVII век в Нидерландия започва работата си
аукциона за цветя, на който се търгували първоначално луковиците на “цветето на света”- лалето.
През ХVIII век се основава аукционната къща
“Сотбис”, провеждаща и до днес открити търгове
по целия свят на антики, произведения на изкуството и различни уникати. През ХIХ век започват сво-

ята работа аукционите за живи животни в САЩ, за
скъпоценни камъни в Антверпен, за жива риба в
Токио, за скъпи кожи на северни животни в Санкт
Петерсбург и много други.
Днес организираните търгове и постоянно
действащите аукциони са неразделен атрибут на
нашата цивилизация. Почти няма голям град в света с население над 1 млн. жители, в който да не
работи активно плодово зеленчуков аукцион. Във
всяка съвременна правова държава, базирана на
индустриално развита пазарна икономика, първоначалната продажба на новоемитираните от нейното правителство държавни ценни книжа задължително се извършва на постоянно действащ аукцион,
организиран от емисионната й банка.
Първите опити за създаване на организирани
борсови пазари в Европа, които се превръщат покъсно във венец на откритите процедури, датират
още от средновековието. Институционализирането
им обаче става едва през 18 и 19 век, когато борсите се изграждат в качеството си на съвременни
открити пазари. Фондовите борси като необходими институции на пазарната икономика възникват
преди стоковите, поради нуждата от определяне на
истинската пазарна, на реалната равновесна цена
на първите инвестиционни ценни книги с пълен финансов оборот - акциите. Акционерният капитал и
корпоративната форма на организация на общественото производство налагат създаването на тези
високоорганизирани, силноконцентрирани, бързоликвидни открити пазари, които днес са неразделен атрибут на всяка правова държава, базирана
върху индустриално развита пазарна икономика. В
средата на 19 век се появяват и първообразите на
модерните стокови борси, докато валутните борси
се формират едва в последната четвърт на 20 век.
От логическа гледна точка можем да възприемем като една най-обща класификация на търговските процедури за сключване на двустранни търговски сделки, разграничавайки ги в две големи групи на “закрити” и “открити”.3 Докато закритите търговски процедури са възникнали и преимуществено се осъществяват и до сега на неорганизираните,
спонтанно възникнали пазари, то откритите се реализират главно на така наречените “организирани
пазари”4
От своя страна откритите процедури на търгуване се използват главно в двете свои разновидности, придобили гражданственост във всички цивилизовани страни и нормативно уредени в националното им законодателство, а именно - открити

2 Вж. Елазаров С., Миленков Х., Симов В. Стокови борси.-С., Унив. изд-во”Стопанство” 1998 г., с.37-41
3 Пак там.
4 Вж. Елазаров С. Същност и проблеми на организираните пазари.-сп. “Управление и устойчиво развитие”
на Лесотехническия университет, бр.1-2 от 2001 г., с. 7-10
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процедури на възлагане и открити процедури на
договаряне.5 От своя страна като открити процедури за сключване на търговски сделки в специализираната литература са посочени търгът и конкурсът, като правилно се изтъква двоякия характер на
търга в качеството му и на открита процедура за
търгуване, и на вид търговска сделка и се отнася “
към групата на операциите, осъществявани на организираните пазари”.6 Разграничени са и закритите и открити търгове, но съвсем оправдано, нашето внимание се концентрира само върху
последните.
Различните форми на търга както и техните
специфични зависят от конкретните условия на прилагане на тази открита процедура на търгуване. Тук
ще се ограничим само до посочването на главната
разлика между най-популярните и най-често използвани в практиката организационни форми на търга - класическия и аукционния.7
Класическият търг, наричан “пазар на купувача”, се организира с цел привличане на оферти
по инициатива на купувача и представлява състезание между продавачите. Най-често подобни търгове се използват като открита процедура за възлагане на поръчки за изпълнение на стопански
дейности, на програми и т.н. Тук трябва да отбележим и двата вида открит търг - едностепенния и
многостепенния, като изтъкнем, че последният позволява възможността за комбинация на открита процедура с преките преговори с потенциален инвеститор в последната си степен. Поради опорочаването на последната възможност в нашата отечествена стопанска практика, напоследък преговорите
със стратегически инвеститор бяха премахнати като
възможна процедура за приватизация на държавна
и общинска собственост и затова тяхната процедура няма да бъдат предмет на настоящата разработка.
Аукционният търг, наричан “пазар на продавача” се организира за организирано офериране
или предлагане от страна на продавача и представлява състезание на купувачите. Конкурсът е открита процедура, която се използва главно в процеса на приватизация на държавна и общинска собственост и има за цел да го направи максимално
прозрачен и справедлив.
Търгът е състезателен способ за привличане
на конкурентни оферти за доставка на определени
продукти, предоставяне на услуги и/или изпълнение на различни видове дейности при предварително зададени от организатора на търга (клиента,
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купувача) условия за изработване на офертите и
участие в търга. Чрез търг се търгуват стоки, обособени в две основни групи: А) Масови стоки-доставяни за изпълнение на държавни поръчки (попълване на държавния резерв и т.н.); Б) Комплектни
обекти-в сферата на промишленото и гражданското строителство, инфраструктурата, енергетиката
и други.
Търга обикновено се организира от крупни
инвеститори, държавата като стопански субект (
при приватизация, отдаване на концесия на обекти
с национално значение и т.н.) и разбира се представители на малкия и среден бизнес. Търгове се
организират при възникване на конкретна потребност от държавни институции и от големи частни
инвеститори или потребители на масови стоки. Найчесто чрез търг, се сключват сделки за покупкопродажба на стоки, доставка на комплектно
оборудване, проектиране и изграждане на комплектни обекти, предоставяне на концесии, финансиране, изграждане и експлоатиране на обекти и
други.
За да се вземе решение за провеждане на
тръжна процедура, се изискват еднозначни отговори на следните три ключови въпроса:
Целесъобразно ли е контрагента по бъдещата сделка да се избере чрез търг вместо чрез класически преговори ?
Какъв вид тръжна процедура да се използва ?
Кой да организира търга ?
Две основни предимства, са характерни за
тръжните процедури:
а) Стимулиране на силна пряка конкуренция,
гарантираща постигането на оптималната цена.
б) Гарантиране на максимална защита на интересите на двете страни по сделката. Този ефект
се проявява в две основни направления.
Търгът е единствената форма на търгуване,
при която се налага стриктното спазване на всички
съществени и формални изисквания на купувача
относно бъдещата доставка, които са задължително условие за допускане на продавача до участие в
преговори.
Тръжната процедура дава пълна свобода на
организатора на търга да избере доставчик или
контрагент, на който да възложи поръчката или да
приключи търга без възлагане на поръчката. Организаторите на търга не са длъжни да дават обяснение защо са предпочели един или друг доставчик.
В световната практиката са известни три критерия за класифициране на видовете тръжни

5 Вж. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.- Дв бр.43/26.04.2002 г., с.
2 - 8.
6 Каракашева Л., Маркова Б. Фирмен външнотърговски бизнес.-С., ИК”Призма”, 1996 г., с. 144.
7 Вж. по-подробно по този въпрос: Каракашева Л. Търг.-Варна, Princeps, 1995 г., с. 15-26
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процедури:
І. В зависимост от начина на обявяване търговете се разделят на две големи групи:
Открити (open) , гласни търгове, открити процедури. Тези търгове се обявяват публично, в специализирани издания, бюлетини на държавни
ведомства, в ежедневници и ако има някакви специални изисквания залегнали в нормативната база.
До участие се допускат всички закупили тръжни
книжа. Предимствата на откритите търгове, са че
се стимулира силна ценова конкуренция и пълна
защита на интересите на възложителя, чрез силно
формализиране на тръжната процедура. Недостатъците са свързани с по - високите разходи и по дългото технологично време за финализиране на
процедурата. Всеизвестно е, че откритите търгове
се предпочитат, когато постигането на възможно
най - ниска цена е решаващо условие за вземане
на решение за сключване на сделката. Предпочитат
се при възлагането на държавни поръчки, защото
гарантират прозрачност.
1.2. Закрити, (limit), с ограничено участие, ограничени процедури.
Закритите търгове се обявяват чрез поименни
покани за ограничен кръг потенциални участници,
който са предварително подбрани. Тези търгове
изискват по - малък времеви и финансов ресурс.
От тази специфика на закритите търгове следват и
техните два основни недостатъка: ограничаване на
конкуренцията и минимизиране на възможността
за контролиране избора на организаторите. Този
вид търгове се предпочитат при специализирани
поръчки, подбират се потенциални контрагенти, който могат да отговорят, технически, технологично,
имат съответния кадрови ресурс, финансова обезпеченост и могат да гарантират максимално високо качество.
ІІ. В зависимост от технологията за провеждане на търгове, те се подразделят на:
2.1. Едностепенни търгове. Използват се за
масови, технически несложни стоки, които се предлагат от голям брой фирми, цели се постигане на
оптимална цена. В пресата се публикува съобщение за предстоящия търг, той приключва с обявяване на резултатите.
2.2. Двустепенни търгове. Разликата между
едностепенните и двустепенните търгове по същество е в първия етап - т.н. предварителна квалификация на оферентите, където се елиминират всички не конкурентноспособни фирми. Двустепенните
търгове се препоръчват при възлагане на крупни и/
или технически сложни поръчки на високи
стойности.
Тристепенни търгове.
Първи етап - предварителна квалификация на

оферентите /както при 2.2/
Втори етап - анализ и оценка на техническите
параметри на офертите и отпадане на технически
незадоволителните оферти;
Трети етап - анализират се икономическите
параметри на класираните оферти и от тях се излъчва победител. Тристепенни търгове изискват по
- голям разход на време и пари, за двете страни,
прилагат се рядко, предимно при обекти с голяма
обществена значимост, където не се допуска дори
и минимално отклонение от качеството.
ІІІ. Според националната принадлежност на
участниците, търговете се групират в две големи
групи:
3.1. Национални търгове - до участие се допускат само икономически субекти регистрирани
на територията на страната. В законодателството
на някои страни се допускат до участие и чуждестранни стопански организации, представлявани от
местни фирми структури.
3.2. Международни търгове - допускат се
всички икономически субекти закупили тръжни
документи, без значение на националната им
принадлежност.
За да добием по - пълна представа за основните етапи на тръжната процедура, ще разгледаме двустепенен търг за възлагане на доставка на
комплектен обект.
І-ви етап - Предварителна квалификация /prequalification/. Този етап е еднакъв за двустепенния
и тристепенния търг.
1. Публикуване на покана за предстояща предварителна квалификация. Публикуването на поканата да става не по - късно от 15 дни от датата на
провеждане на предварителния избор в ДВ., в бюлетина за обществените поръчки, и един местен
или национален ежедневник. Препоръчва се поканата да съдържа следните две групи елементи:
а) Основни елементи: наименование на документа-където изрично да се посочи, че поканата е
за предварителна квалификация; реквизитите на
поръчителя, дефиниция на обекта, местоположение, техническо описание, предмет на договора
изисквания относно дейностите и доставките, желателен срок за приключване на работата, срок за
сключване на договора, срок, място и начин за получаване на въпросниците за предварителна квалификация, дата и място за предаване на попълнените въпросници и изискванията относно попълването им.
б) Допълнителни елементи: изисквания относно националната принадлежност на кандидата,
методи и критерии за оценка и класация на офертите, изисквания за вида и размера на гаранциите
и други.
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2. Разработване и предоставяне на въпросници за участие в предварителна квалификация.
Препоръчително съдържание на въпросниците: описание на фирмата, заверен баланс на фирмата,
банкови гаранции, информация за ръководния
персонал, източниците и произхода на материалите и оборудването, информация за съпоставимите
обекти изпълнени от фирмата през последните пет
години, информация за неизпълнени задължения
по договори, вид и стойност на застрахователното
покритие на фирмата, име и адрес на гарантите
по предишни договори, допълнителни дейности на
фирмата, всяка допълнителна информация, която
е значима за настоящия проект, отзиви от бивши и
настоящи клиенти на фирмата по подобни и/или
различни проекти.
Задължителни документи определени в ЗОП
за допускане до участие в предварителен избор:
документи за регистрация на кандидата, доказателства за търговска репутация, копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година, доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката, удостоверение, че кандидата не е обявен в несъстоятелност,
не е осъден за банкрут, не е в ликвидация и няма
задължения към държавата и осигурителните фондове, декларация, че кандидата не е лишен от правото да упражнява търговска дейност, не е осъден
с влязла в сила присъда, против собствеността или
стопанството, освен ако не е реабилитиран. Когато
кандидата е обединение на самостоятелни юридически или физически лица, упоменатите документи се представят поотделно за всяко лице, член на
обединението.
Селекция на фирмите, които се допускат до
участие в търга.
Попълнените оферти се получават в запечатани пликове, които се шифрират и регистрират в
дневник или регистър. Организатора на търга назначава тръжна комисия. Според ЗОП тръжната комисия се назначава от възложителя едва след пристигане на първите документите за участие в предварителния избор. Състава й е минимум от трима
експерти, единият от които задължително е юрист,
а другите двама специалисти в области свързани
със спецификата на търга.
На основата на предварително определени
критерии, комисията класира участниците в низходящ ред, в т.н. селекционен списък, минималния
брой на участниците в открити процедури е трима
кандидати. Класираните участници в селекционния
списък се уведомяват, посочва се и срока в които
те трябва да потвърдят участието си, обикновено
това е 7 дневен срок от датата на получаване на
съобщението. Не потвърденото участие е равно-
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силно на отказ, при които бройката се попълва от
следващите в селекционния списък, едва след това се уведомяват отпадналите от класиране фирми.
ЗОП изисква решението на организатора за избраните фирми да се изпрати в регистъра за обществените поръчки в срок от 7 работни дни, от датата
на която е взето.
ІІ-ри етап - подготовка и провеждане на същинския търг:
Разработване на тръжната документация.
Пакетът тръжни документи се състои от следните
основни елементи:
А) Покана за участие, вече изяснихме съдържанието на този документ.
Б) Изисквания към оферентите се представят
във вид на инструкция, която съдържа конкретни
указания за: вида и комплектността на документите за участие в търга и вида на тръжната оферта,
*Алтернативна тръжна оферта, това по същество
е втора оферта, която е разработена по различен
от указания в поканата начин и представя качествено различно, но и много по - добро техническо
или търговско решение на задачата. *Частична
тръжна оферта, за отделна обособена част от обекта на търга; *Начин на представяне на офертната
цена, каква формула на цената следва да се
използва: глобална сума (lump sum), по действителни разходи (cost plus fixed) и по единична цена
(unit pricing); цената бива твърда или променяща
се;-сроковете за получаване на допълнителна
информация; -сроковете и начините за изменение
на тръжната оферта; -всички формални изисквания за изработване и депозиране на офертата, като език, техническо оформление, подвързване и
други;-ключовите дати от тръжната процедура, които са за: представяне на офертата, отваряне на
офертата и обявяване на резултатите;-организация
и изпълнение на обекта, подизпълнители и под
доставчици;-списък на изискванията на оферента
към организатора на търга;-права на организатора
на търга;
В) Образец на тръжната оферта, чрез него се
постига унифицираност на всички оферти, гарантира се по - лесна и бърза обработка на данните;
Г) Проект на договора, чрез него оферентите
получават ясна представа за задълженията и правата си по бъдещата сделка;
Д) Гаранции: *За добросъвестно участие - от
1 до 7 %, предоставя се от всички оференти, връща се на онези, които не са спечели, а на спечелилия се трансформира в * Гаранция за добро
изпълнение, достига до 15 - 20 %, връща след изпълнение на поръчката.
2. Разработване на тръжната оферта, от специално подбран работен екип.
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3. Представянето на тръжната оферта, в рамките на упоменатия срок в поканата.
4. Отваряне на тръжните оферти, съществуват три разновидности на тази процедура:
а) Открито отваряне – право да присъстват
имат всички желаещи. б) Отваряне с ограничено
присъствие - присъства само тръжната комисия и
представители на оферентите.в) Закрито (частно)
отваряне - присъства само тръжната комисия.
Пликовете се отварят по реда на тяхното депозиране, съставя се протокол с името на оферента, изричен текст че офертата се приема, защото
отговаря на формалните изисквания или пък не се
приема, упоменава се причината, общата офертната цена, наличието на алтернативна оферта.
Страницата на която е записана общата цена се
парафира от тръжната комисия.
5. Анализ и оценка на тръжните оферти. Извършва се от тръжната комисия и се състои от три
основни етапа:
1 етап - предварителен преглед за установяване на не/съответствието с формалните изисквания на търга;
2 етап - детайлна оценка на офертите;
3 етап - преговори с оферентите, представили най - добрите оферти.
Тръжната процедура приключва с крайно класиране на оферентите и определяне на спечелилия.
Оформя се протокол, които се подписва от всички
членове на комисията, записват се и специални
мнения на членовете на комисията ако има такива.
* Аукцион
Аукционът е организирана публична продажба на стоки на купувач, които е предложил най-висока цена в условията на пряка конкуренция с други потенциални купувачи.
Стоките, които се търгуват на аукцион са уникални и взаимно незаменяеми, класифицират се в
три групи както следва:
А) Индивидуално определени продукти
Б) Недвижимо имущество в това число земя и
сгради
В) Права за ползване на поземлени участъци
и друго имущество
Аукциона се организира от крупни производители и/или търговци на аукционни стоки с цел
привличане на голям брои потенциални купувачи,
стимулиране на пряка конкуренция между тях и на
тази основа постигане на голям обем продажби при
максимално висока цена. Потенциалните участници са привлечени от възможността за незабавна
покупка на стоки с високо качество. Аукциона има
юридическа самостоятелност, обособено имущество, организационна структура и вътрешни правила,
по които осъществява своята дейност. Обикновено

аукционите са дружества с ограничена отговорност
или акционерни дружества.
Реализация на аукционната процедура, преминава през три основни етапа:
І. Подготовка на аукциона-това е фазата в която технически се подготвя провеждането на аукционна (зала, складови помещения, да се осигури
постоянна връзка с експерти и лаборатории, които
могат да извършат проверка на качеството по искане на потенциалните купувачи и т.н.)
ІІ. Същинското провеждане на аукциона има
шест подетапа:
2.1. Изпращане на покани до потенциалните
продавачи за предлагане на стоките, които да бъдат продадени на аукцион. В поканата, са описани
основните параметри на които трябва да отговаря
съответната стока (качество, начин на доказването
му, количество, произход и др.), както и детайлите
около самото провеждане на аукциона (дата ,
начало, край и т.н.). по правило аукциона работи с
постоянни продавачи и в поканата се конкретизират само формалните изисквания, свързани със
сроковете за извършване на съответните дейности.
2.2. Публикуване и/или изпращане на покана
за участие в предстоящия аукцион.
2.3. Получаване на стоката и подреждането й
в склада.
2.4. Съставяне на каталог на стоките, които
ще се продават на аукционния търг. Каталога съдържа данни за стоката, снимка и текст, описващ
нейните най-важни характеристики, като се оставя
и бяло поле в което купувачите да си водят бележки при огледа.
2.5. Преглед на стоките, които ще участват в
аукционния търг.
2.6. Провеждане на аукционния търг. Всеки
аукцион се ръководи от длъжностно лице на аукциона наречено уакционист. Той представя стоки според реда в които те са изложени в каталога или в
списъка на стоките. Съобщава началната цена определена от собственика, както и стъпката за наддаване на цената, която е сума, кратна на минималната сума за наддаване, наричана “бид” която
е предварително определена. Наддаването на цена бива: Явно наддаване и Тайно наддаване.
ІІІ. Изпълнение на аукционната сделка. На аукционите се сключват сделки за продажба, които се
оформят съответно и с договор за продажба, които е стандартизиран екземпляр, в които се записват имената на продавача и купувача, наименованието на стоката, найния аукционен номер и цената,
условието за качеството се разбира като прегледано-одобрено. В случаи че на аукциона се предлагат права за ползване на земя и съоръжения, сделките се оформят с подходящи договори, например

Откритите процедури и малкия бизнес

концесионни съглашения, договори за наем и др.
* Конкурс
Конкурса е публична процедура за приватизация на държавно или общинско имущество.
Конкурсната процедура е един от възможните начини за приватизиране на държавна и общинска
собственост. Основната цел на този процес е да
преразпредели по един по-справедлив начин общественото богатство, като позволи на различни по
структура, големина и състав стопански единици
да се сдобият с първоначални активи, част от общественото богатство. Накратко казано приватизацията е процес на раздържавяване на собствеността. Като всеки сложен икономически процес, така
и приватизацията си има своя специфика и особености.
Обект на конкурсна процедура най-често са
следните три групи активи: - дялове и акции собственост на държавата и общините; -държавни и общински предприятия, юридически лица непреобразувани в търговски дружества; - обособени части
от търговски дружества с държавно или общинско
имущество, както и незавършено строителство.
Целта на конкурса е привличане на инвеститорски
интерес към държавни или общински обекти.
Конкурсна процедура се обявява когато упълномощен държавен орган вземе решение за приватизация на даден обект.
І. Подготвителна (административна) фаза:
Вземането на решението от съответния държавен орган е само първата стъпка от подготовка
за стартирането на приватизация на обект чрез
конкурс.
Паралелно с вземането на решение за приватизация, гореспоменатите държавни органи са длъжни паралелно да извършат и следните задължителни три стъпки:
А) Да се направи публично достояние решението за приватизация чрез публично оповестен конкурс-да бъде публикувано задължително в Държавен вестник и най-малко в два централни ежедневника.
Б) Изборът и назначаването на конкурсната
комисия е задължение на органът взел решение за
приватизация. Комисията се състои най-малко от
трима членове и задължително един от тях е правоспособен юрист, комисията може да включва и
експерти в съответната област. Паралелно с конкурсната комисия от Министерски съвет може да
бъде назначена и работна група, членовете на която могат да участват в заседанията на конкурсната комисия.
В) Конкурсната документация се утвърждава
от органа по приватизацията. Конкурсната документация съдържа следните основни реквизити:
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Правила за провеждане на предварителния
етап на конкурса, както и
условията за допускане до заключителната му
част.
2. Информационен меморандум, условията и
реда за неговото предоставяне.
3. Други необходими документи, по преценка
на органа по приватизация.
ІІ. Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс се състои от два основни етапа като следва:
2.1. Предварителен етап на конкурса:
А) Органът по приватизация издава сертификат за регистрация на всички закупили тръжни книжа или покрили условията за получаване на информационен меморандум.
Б) Депозиране на предварителните офертистава в срока определен в конкурсната документация в непрозрачен плик на които е написано пълното наименование на обекта предмет на приватизация, както и адресът и името (фирмата) на подателя. Удължаване на срока се допуска и в случаи
че постъпи мотивирано писмо за удължаване на
срока от потенциален участник в конкурсната процедура или не са подадени достатъчно оферти.
В) Подадените предварителни оферти се вписват в специален регистър съдържащ: входящ номер,
дата и час на постъпване.
Г) Отварянето на предварителните оферти става най-късно на следващия работен ден след изтичане на срока за депозирането им.
Д) Конкурсната комисия разглежда и класифицира офертите, според определените критерии.
Е) Органът по приватизацията класира участниците, определя кои от тях се допускат до участие
във финалния етап на конкурса, като има три дневен срок за да ги уведоми.
2.2. Заключителен етап на конкурса
А) Конкурсната комисия, изготвя правилата за
провеждане на заключителния етап на конкурса.
Б) Органа по приватизацията издава сертификат за участие, на участниците представили изрядна документация и внесли в срок определения депозит за участие. Всички кандидати допуснати до
участие се уведомяват писмено.
В) Офертите се представят в запечатани непрозрачни пликове, върху които се отбелязани пълното наименование на обекта на приватизация, наименованието и адреса на подателя. Постъпилите
оферти се завеждат в специален регистър с входящ номер, дата и час на постъпване, като допълнение на офертите не се допускат. Ако след отваряне на офертите конкурсната комисия открие поправими нередности, тя дава срок за отстраняването им на кандидатите.
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Г) Конкурсната комисия класира изрядните
оферти и изготвя мотивиран доклад до органа по
приватизация, съдържащ предложение за класация.
Д) Органът по приватизация излиза с решение за спечелилия конкурса, уведомяват се всички
участници и им се връща внесения депозит, а на
спечелилия се задържа и приспада от цената. С
решението за определяне на участник, спечелил
конкурса, задължително се определя и срок за
сключване на приватизационен договор.
2.3. Сключване на договор за приватизация.
Органът по приватизация определя срок за сключване на договора, в които се предвижда и време за
провеждане на преговори между конкурсната комисия и участника, спечелил конкурса, по време
на които се уточняват клаузите на договора.
А) Ако в определения срок не се сключи
договор, комисията поканва класирания на второ
място, ако се окаже че неговата оферта е незадоволителна то конкурсната комисия има правомощията да прекрати конкурса.
Б) Когато договора подлежи на одобряване от
Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и/
или Министерския съвет, и/или Народното събрание, срокът за сключване на договор за приватизация спира да тече от датата на двустранното парафиране на проекта на договора и започва отново
да тече след получаване на одобрението от датата, на която избраният купувач е уведомен писмено за това.
Особен интерес представляват откритите процедури на договаряне, тъй като те за първи път получават официално обществено признание в нашата практика в качеството си на открита процедура,
чрез нормативната си уредба в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените
поръчки, обнародван в края на м. април т.г.8 За
съжаление в стария Закон за обществените поръчки, действал от лятото на 1999 г. и в измененията
му през 2000 г. до приемането на тазгодишните
съдържателни промени, борсовата сделка не фигурираше като открита процедура.9 Това налага отново да посочим характерните особености и специфичните предимствата на борсовата сделка в качеството й на най-откритата процедура на търговско договаряне, позната на човечеството.
Борсовата сделка е публична двустранна търговска сделка с борсови стоки, която се сключва

само на открития, високоорганизиран, силноконцентриран и бързоликвиден борсов пазар. По принцип
борсовите пазари са силно демократизирани по
своя характер и представляват глобален пазар за
всички видове бизнес, в т. ч. и за дребния, предлагайки му специфични механизми за застраховане
срещу непредвидимите промени в пазарната ценова конюнктура.10 Без да се спираме подробно
на многократно популяризираните предимства и
възможности на борсовата търговия, както и на различните начини на участие в нея11 , още веднъж ще
изтъкнем накратко най-съществените характерни
особености на борсата в качеството й на публичен
пазар, без да ги коментираме:
- всеобщата достъпност за всички пазарни
субекти, желаещи да я използват;
- гарантираната им равнопоставеност в процеса на търгуването;
- пълната прозрачност на специфичните процедури по оферирането, сключването и финализацията на борсовата сделка;
- високата степен на финансово осигуряване
не само на сключването на борсовите сделки, но и
на тяхното изпълнение;
- бързото разрешаване на споровете по борсовите сделки, реализирано от “собствения” съд
на борсата - законоворегламентирания Борсов
арбитраж;
- напълно безплатното офериране от страна
на участника в борсовата търговия, както и максимално бързото и широко оповестяване на направеното търгово предложение от негова страна, в т.ч.
във в. “Пари”, в интернет-страницата на борсата и
чрез нейната собствена Bulletin Board System в регионалните й центрове в страната. Тези операции
са за сметка на борсата и клиетите й не дължат
нищо до момента на сключването на борсовата
сделка;
- високопрофесионално и резултативно борсово посредничество от страна на брокера, свободно избран от клиента на минимална цена.
Брокерските комисиони са от порядъка на 2% от
стойността на сделката;
- минимални разходи за използване на борсовите системи (информационна, комуникационна,
регистрационна, клирингова, арбитражна и т.н.) по
време на сключване на борсовите сделки. Дължимата борсова такса за сключена на борсата сдел-

8 Вж. Държавен вестник бр.43 от 26.04.2002 г., с.1-8.
9 Дв бр.56/1999 г., изм. в бр. 92 и 97 от 2000 г.
10 Вж. по-подробно по този въпрос Елазаров С. Съвременните стокови борси са глобален пазар за малкия
и среден бизнес.: в “Проблеми на кооперациите, малкия и среден бизнес”(Международна научно-практическа
конференция).-С., Университетско изд.во “Стопанство”, 2001 г., с 96 - 103.

11 Вж. например по този въпрос Елазаров С. Софийска стокова борса - предимства и възможности.в сп.”Земеделие плюс”, бр.12 от 2001 г., с. 23 - 24.
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ка е от 0.15% до 0.25% от стойността на борсовата сделка.
В подкрепа на прилагането на откритите процедури в търговията с дървесина и продукти от нея,

Въпрос №1: Смятате ли, че
дървесината трябва да стане обект
на борсова търговия?
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прилагаме две социологически анкети, първата проведена през 1992 г и втората от 1999 г., резултатите от двете анкети ще покажем, чрез следващите няколко диаграми:

Въпрос №2: Какви според вас ще са
предимствата на тази борса?

6%

49%

51%

Формиране на цените в зависимост от пазара

94%
Да

Други

Не

Въпрос №3: Кои по-важни проблеми
пред ГС ще реши борсата за
дървесина?
11%

6%

27%

11%

20%
25%
Реализация на дървесина
Други
Регулиране ползването
Икономия на време
Липса на информация
Спекула

Въпрос №1: Моля посочете предмета
на дейност на вашата фирма:

Въпрос №2: Знаете ли за
съществуването на ССБ-АД?

21%
20

19

15

10

9

10
5
79%
Производство

Търговия

0

Общо анкетирани

Да

Не
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Въпрос №4: Кое е основното, което
определя избора Ви на доставчик?

Въпрос №3: Каква ценова информация
използвате
при
покупката
на
дървесина?

13%

13%
16%

8%

8%
50%

Ценови листи
Регионални цени
Борсов бюлетин
Международни цени
Други

12%

29%

16%

35%

Цена

Качество

Гаранции
Утвърдени контакти

Срок на доставка

Въпрос №5:Има ли нужда от
създаването на специализиран
борсов кръг за търговия на
дървесина, в България?
13%

8%

79%
Да

Откритите процедури на търгуване са от особена важност за малкия и среден бизнес днес в
България поради три главни причини. Първата от
тях произтича непосредствено от тежкото състоянието на националната икономика, изпитваща сериозни трудности и от продължаващата стагнация
на вътрешния пазар. Проблемите се задълбочават
и от увеличаващия се външнотърговски дефицит,
поради невъзможността на България да си възвърне загубените позиции на международния пазар.
Трудностите във формирането на крупен български, национално отговорен бизнес поставя малките и средни предприятия, които са 98 % от общия брой на предприятията в страната в сложна
ситуация. Като правило дребния и среден бизнес
се формира като “сателит” на едрия, като малките и средни предприятия “гравитират” около големите. Поради липса на достатъчно такива, малкия
бизнес се принуждава да “кръжи” предимно около
държавни и общински фирми, които все още на
практика са главните представители на едрия, поради трудностите в създаването на легитимни частни такива. Но икономическите взоимоотношения
на фирмите с държавно и общинско участие в сфе-

Не

Незнам

рата на бизнеса са регламентирани законово да се
осъществяват преимуществено чрез откритите
процедури на търгуване. Тази материя е уредена
със Закона за обществените поръчки, който императивно задължава, не само органите на централната и местна власт, бюджетните предприятия и
фирмите с държавно и общинско участие, но и онези стопански и нестопански организации, които серазпореждат със средства на държавния и общинските бюджети, извънбюджетни сметки и фондове
и преотстъпени бюджетни приходи. Освен тях всред
субектите, чиито икономическите взаимоотношения са законодателно уредени по този начин са и
Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса. Ако възприемем
изцяло практиката на Европейския съюз - нещо което не буди съмнения у никого - то в недалечно
бъдеще към посочените субекти ще се присъединят и всички общественозначими начинания, проекти и програми.
Как ще се отрази върху пазарното поведение
на малкия и среден бизнес факта, че преобладаващата част от възлаганията на поръчки и търговските договаряния с посочените главни субекти на ос-
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новните икономически взаимоотношения в страната ще се осъществяват посредством откритите процедури на търгуване? Това означава, че в съвсем
близко бъдеще малките и средни предприятия трябва детайлно да проучат откритите процедури на
търгуване, регламентирани в този закон и да усвоят необходимите умения в практическото им
използване.
Втората причина е свързана с изключително
тревожната световна тенденция, от която България
не прави изключение, към нарастване делът на сенчестия бизнес в националните икономики не само
на развиващите се, но и на развитите демократични държави. Резултатите от редица изследвания
недвусмислено показват, че сивата икономика бележи засилен ръст в страните от цял свят.12 И преобладаващата част от пазарните субекти в “неформалната” икономика са представители на малкия
и среден бизнес.
По официални данни делът на сивата икономика на България в брутния вътрешен продукт (БВП)
е 36% за 2001 г.13 А по неофициални данни повече от половината от този дял е за сметка на малките и средни предприятия у нас, които формират
35% от общия БВП на страната, но 60% от плащанията на който не минават изобщо през банките.14
Едно от действените средства за преодоляване на
тази изключително негативна тенденция за развитието на демократичното общество е разширяването на обхвата на и увеличаване на участниците в
откритите процедури на търгуване. Сделките, сключени вследствие на въпросните процедури задължително се регистрират (предвиден е и специален
регистър само за обществените поръчки), оборотът не може да се скрие, не могат да не бъдат
обложени с данъци, не е възможно “спестяване”,
т. е. неплащане на задължителните мита и такси и
т.н. Всичко това трасира и един реален път за свиване в поносими размери на лошите последствия
от една от неизлечимите, за съжаление, болести
на съвременната демокрация - корупцията, която
като ръжда разяжда нашата цивилизация.
Третата причина за активизиране използването на откритите процедури на търгуване от страна
на малкия и среден бизнес е специфичната пазарна ниша на обществените поръчки. Става дума за
един сепариран пазар с постоянно нарастващ
капацитет, който открива нови възможности за раз-
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витието на малкия и среден бизнес в страната. Дори
през 2001 г., която беше най-лоша за този пазар,
оборотът му надхвърли 1,4 млрд. лева. Обхватът
на пазара на обществените поръчки ще нараства
ускорено, като особено ще се интензифицира той
след приемането ни в Европейския съюз, когато границите му ще се разширят неимоверно. Съгласно
европейските директиви, трасиращи бъдещото наднационално законодателство, никоя страна няма
право по никакъв начин да предпочита, или толерира националните си фирми при обявяването на открита процедура на търгуване. Вече действат и редица отворени международни програми, като например петата рамкова програма, в които може да
се кандидатства за изпълнение на отделна дейност,
респ. за участие в отделна задача дори от физически лица. По такъв начин откритите процедури
осигуряват практически неограничени възможности всеки пазарен субект и, дори всеки индивид, да
намери своето място под “слънцето на пазарната
икономика”. Още днес е налице тенденцията редица мощни чуждестранни фирми, кандидатстващи
за спечелването на държавни поръчки в страни от
нашия регион, да включват в офертите си отворени
предложения до местни фирми за подизпълнители,
или поддоставчици на местни суровини и материали, а в краен случай за набиране на конкретни
специалисти и работници.
Всичко казано до тук показва, че в недалечно
бъдеще откритите процедури на търгуване ще станат повседневна практика и реален гарант на свободната конкуренция, върху която се базира прогреса на съвременната цивилизация. Очевидно е,
че сега в България много трудно ще се промени
изведнъж поведението на пазарните субекти, и особено немислима изглежда тази задача поставена
пред малкия и среден бизнес. Както учениците в
България трудно възприемат матурите, както студентите в българските университети се съпротивляват на тестовете, както служителите не са съгласни с конкурсите, така и средните и особено малките предприятия проявяват определен негативизъм
и нихилизъм по отношение на участието си в откритите процедури на търгуване. Затова е необходима сериозна разяснителна работа от всички органи на централната и местна власти в страната,
методическо подпомагане от университети и научни институти, съдържателна помощ от страна на

12 Вж. например: Джанков С., Либерман И., Мухерджи Д. и Ненова Т. Предимства и недостатъци на
сенчестата икономика.- Тема на броя в “Капитал”, бр.17/27-30.04.2002 г., с. 27 - 30; Сивата икономика
захапа белия свят.- в “§22” (седмичното издание на в.”Банкеръ” за законност и власт), бр.17/27.04 - 4.05
2002г., ал. 8.
13 Пак там, с. 27.
14 Вж. Елазаров С. Същност и проблеми на организираните пазари.- сп.”Управление и устойчиво развитие”
, изд.е на Лесотехническия университет, бр.1-2 от 2001 г., с. 10-15
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неправителствени организации, непрекъснато обучение и консултантски услуги от професионални и
съсловни асоциации, гилдии и задруги. Защото, в
крайна сметка, това е пътят за създаване у нас на
цивилизована индустриално развитите пазарна

икономика, така нужна за формирането на съвременното гражданско общество и неговата правова
държава, а именно - изграждането на модерна пазарна инфраструктура и усъвършенстване на законовата рамка на бизнеса.

OPEN PROCEDURES OF TRADING AND SMALL BUSINESS
Simeon Elazarov, Vanja Hadjieva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

SUMMARY
The permanent improvement of the trading procedures and technics of trading is an objective process in business’s
development. A special place in this process belongs to the improvement of open procedures of trading. Their
implementation is increasing since they become legally established practice in trade relations between the State and
other subjects in the economic relationships in modern civil society.
The character and the scope of the most implemented open procedures of trading in market economy are described
in the report. Their role and advantages especially for the small business are underlined as well.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2002(6)

ВЪЗМОЖНОСТИ НА МАЛКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ДА МОТИВИРА ЧРЕЗ
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Фани Узунова, Катерина Ганчева
Технически университет - Варна
Приемайки, че световната обществена система е в опасност и концепцията за устойчиво развитие става
още по-важна, че целта на устойчивото развитие е да осигури качество на живота на сегашните и бъдещите
поколения и може да се реализира само ако тези ценности слязат от нивото на световната политика и се превърнат в критерии за избор на поведение на всяка организация, че през 21ви век практически всички аспекти на
човешката реализация ще зависят от умението и възможностите на хората да учат, както и това, че въпреки
своите ограничени ресурси, малките и средни предприятия могат и трябва да търсят своите уникални шансове,
ние ви представяме нашите виждания относно концепцията “Качество на живот в организацията”, развитието на
човешките ресурси като важен неин елемент и възможностите на малкото предприятие да мотивира, чрез превръщането си в обучаваща организация.
Ключови думи: качество на живота; развитие на човешките ресурси, малки и средни предприятия.
Key words: Quality of Life; Development of Human Resources, SMEs

Нашата основна цел е да се опитаме да изясним трудовата мотивация на човека и възможностите на малките и средни предприятия в това отношение. Като отправна точка на нашите разсъждения приемаме няколко изходни предпоставки.
Първо. Събитията от септември 2001 г. за пореден път доказаха, че световната обществена система е в опасност, което превръща концепцията за
устойчиво развитие в още по значима насока за
трансформиране на управлението на всички нива
и във всички държави.
Второ. Ако целта на устойчивото развитие е
да осигури качество на живота на сегашните и бъдещите поколения, тя може да се реализира само
ако тези ценности слязат от нивото на световната
политика и се превърнат в критерии за избор на
поведение на всяка организация, във всеки момент
от времето и относно всички аспекти на дейността.
Следователно можем и трябва да създадем концепция за управление качеството на живота в
организацията, базирана на ценностите на устойчивото развитие и да я превърнем в основа за мотивиране на човешките ресурси.
Трето. През 21ви век практически всички аспекти на човешката реализация ще зависят от умението и възможностите на хората да учат. Следователно важен момент от работата на всяка организация за осигуряване на необходимото качество
на живот е превръщането й в обучаваща система.
Четвърто. Малките предприятия нямат много
шансове като лидери в мотивацията, основана на
финансовите компенсации. Ето защо те могат и
трябва да търсят своите уникални шансове, един
от които е да се превърнат в лидери относно някои
други аспекти на човешката мотивация.
На основата на тази, да се надяваме споделена философия, ще ви представим нашите виждания относно концепцията “Качество на живот в

организацията”, развитието на човешките ресурси
като важен неин елемент и възможностите на малкото предприятие да мотивира, чрез превръщането си в обучаваща организация.
I. Концепцията “Качество на живот в
организацията”.
Наред с управление на външните си взаимодействия, всяка организация трябва да управлява и
вътрешните си взаимодействия. Това на практика
означава да създаде механизъм за избора и реализацията на всички решения. Този процес, както
знаем, се осъществява от хората в организацията.
Както обществото “моделира” тяхното поведение
чрез културата, разбирана в широк смисъл, така и
организационната култура представлява механизъм за насочване поведението на хората в
организацията. Тази организационна култура може и трябва да бъде уникална, тъй като изразява
идентичността на организацията. Но тя също така
трябва да стъпи върху някои ценности, които я приобщават към обществената култура, защото конфликтът на ценностите може да се превърне в непосилно психологическо натоварване за хората. И
доколкото фундаменталните ценности на обществената култура вече са /или поне се надяваме, че
скоро ще бъдат/ свързани с устойчивото развитие,
за да управлява успешно вътрешните си взаимодействия, организацията трябва да създаде организационна култура, която ще насочва индивидуалното и груповото поведение на хората към ценностите на устойчивото развитие и ще представлява средство за интегриране на ценностите на
личността, организацията, обществото. Само тогава може да се постигне онова равнище на мотивираност на хората в организацията, когато се казва,
че те се идентифицират с нея, че работата в организацията за тях е синоним на самореализация.
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Управленската концепция, която може да осъществи една такава ориентация на организационната
култура е “Качество на живота на работното място”. Естествено, тя трябва да се доразвие и дефинира в контекста на устойчивото развитие.
Понятието “Качество на трудовия живот” /известно с абревиатурата “QWL”/, най-общо се отнася до степента на благоприятност на трудовата
среда за човека. Възникнали като опит да се неутрализират негативните последици от монотонността и рутинността на труда при поточните линии,
сега основна цел на повечето QWL - концепции е
така да се проектират длъжностите и работните
процеси, че да се постигне баланс между претенциите на хората за максимално добри характеристики на трудовата среда и икономическите възможности на организацията, в която те работят. Една
типична “QWL” - програма включва следните елементи [11]:
- Отворена комуникация;
- Чувство за справедливост в оценката и възнаграждението;
- Високо внимание към потребностите на
личността, за сигурност на работното място;
- Задоволителна кариера или добри бъдещи
възможности
- участие в управлението и други.
Не са малко опитите да се дефинира понятието “Качество на живота на работното място”. Херик
[8] определя четири основни дименсии /сигурност,
справедливост, индивидуализация, демократичност/
, а друг подход разглежда “Качеството на живота
на работното място” като значително по-широка
концепция, свързвайки я с удовлетвореността от
работата, с мотивацията и с общата удовлетвореност от живота. Според него високо “Качество на
живота на работното място” означава положителна нагласа към работата, мотивираност тази работа да се изпълнява добре и да се продължава с
нейното извършване и добър баланс между животът на и извън работа, от гледна точка на личните
ценности и потребности.[9]
Могат да се приведат още много примери относно стремежът да се определи понятието “Качество на живота на работното място”. По-важното
в случая е да отбележим връзката му с трудовата
мотивация, доколкото тя е ключовият проблем на
всяко управление на човешките ресурси в една
организация.
В областта на мотивацията са се обособили
няколко, вече добре известни, подхода. Част от теориите за мотивацията се занимават с потребностите като източник на желания и цели, които формират поведението. Поведението като цяло се
разглежда, като мотивирано от незадоволени
потребности. Това е основната идея в една от най-

популярните теории за мотивацията - тази на
Ейбрахам Маслоу [10]. За да играе ролята на
стимул, дадено явление непременно трябва да кореспондира с не напълно задоволена потребност,
която в йерархията на човешките потребности стои
непосредствено по-горе след вече задоволена
такава. Теорията на Фредерик Хърцбърг, която е
също толкова популярна, в основни линии е в хармония с тази на Маслоу. Макар и различаващи се
в много аспекти, всички теории се обединяват около допускането, че върху психиката по принцип може да се влияе успешно, с цел да се предизвика
възбуда за извършване или въздържание от извършването на нещо. Средствата, чрез които може да
се реализира това успешно влияние, идващи извън
дадения човек са стимулите, които предизвикват
мотив /мотивираност/ само у отделните индивиди,
а не в институциите. С други думи успешната мотивация е свързана с индивидуалния подход към
потребностите на хората. В този смисъл, независимо от досегашното тясно тълкуване на концепцията “Качество на живота на работното място” важен момент в нея си остава идеята за индивидуализиране. Запазвайки тази идея, ние приемаме, че
новата философия за управлението на човешките
ресурси изисква “Качеството на живота на работното място” да се доразвие в “Качество на живота
в организацията”. Така ще се подчертае връзката
между всички аспекти от дейността на организацията и равнището на удовлетвореност на нейните
членове. Защото хората включват в понятието качество на живота не само финансовите компенсации, или само комфорта на работната среда, или
само отношенията си с другите и т.н. Усещането
за качество на живота е строго индивидуално за
всеки човек и в същото време е по-скоро усещане
за цялостна удовлетвореност от живота, а не от отделно взети елементи. Ето защо по наше мнение
“Качеството на живота в организацията” може да
се дефинира като концепция за управление на вътрешните взаимодействия в организацията, изразяваща синергичния ефект от ценностите на организацията /организационна култура/ в трите аспекта на устойчивото развитие - икономическо,
социално и екологично развитие - от гледна точка на балансираното задоволяване на потребностите на всички членове на организацията.
Тръгвайки от посочените три основни аспекта
на устойчивото развитие, във всеки организационен
модел за “Качество на живота” трябва да се съдържат следните елементи:
• Компенсация на труда, като израз на стратегията и политиката на организацията относно икономическото състояние и развитие на човешките
ресурси.
• Развитие на човешките ресурси - елемент,

Възможности на малкото предприятие да мотивира чрез...

който да обхваща вижданията на организацията от
гледна точка на социалното развитие на нейните
човешки ресурси.
• Екологичен модел на трудовата дейност, който да осигури здравословни и безопасни физикохимични, психологически и времеви характеристики на трудовите процеси.
• Проектиране на работата, съобразено максимално с индивидуалните особености на изпълнителя.
• Механизъм за вземане на решенията, осигуряващ реалното участие на членовете на организацията в нейното управление.
Препоръчително е тези пет елемента да не
се разглеждат изолирано, а напротив, да бъдат
обединени от една философия, от една система
от ценности, съдържащи се в организационната
култура, като елемент на цялостния модел за управление на организацията.
II. Развитие на човешките ресурси
Проектирането на елемента “Развитие на човешките ресурси”, като част от “Качеството на живот в организацията” предполага осмисляне на понятието “развитие на човека”, на обучението като
инструмент на човешкото развитие и на организацията като обучаваща система.
Човекът е социално същество и неговото осъзнаване като личност се дължи на социалното обкръжение, а резултатът от това е нашата Аз-концепция.
АЗ-ът е най-удивителната и уникална характеристика на човека. Чрез нея ние се абстрахираме от останалата действителност и дефинираме собствената
си идентичност, т.е. самоосъзнаваме себе си.
Следователно, развитието ни като личности означава
развитие на нашата Аз-концепция.
Изключително много и значими учени са оставили своето тълкуване относно моделът на човешкия АЗ. [виж 1и 6] У. Джеймс пръв разработва
въпроса за обективно-субективната му природа, т.е
за АЗ-а като субект / I / и за АЗ-а като обект /Ме/.
Според Джеймс обективното АЗ съдържа четири
компонента наредени във възходящ ред по отношение на значението им за личността:
• Телесното АЗ.
• Материалното АЗ.
• Социалното АЗ.
• Духовното АЗ.
Дж. Холмс, а след него и Нюкъмп и Ч. Куули,
анализират въпроса за взаимната перцепция и дават идея за изграждането на АЗ-образа. Ч. Куули
пръв разкрива важността за субективно интерпретираната обратна връзка като главен източник на
данните за АЗ-а. Според теорията за “огледалното
АЗ” на която той е автор, АЗ-концепцията е значително повлияна от това, което индивидът вярва, че
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другите мислят за него.
Идеите на Куули доразвива Дж. Мийд, който
идентифицира процеса на формиране на АЗконцепцията. Интегрирайки позицията на множество лица по отношение на себе си в т. нар. “обобщен друг” индивидът формира съдържателно своята АЗ-концепция. [12]
Между големите имена които разработват АЗконцепцията е и 3. Фройд. Той отъждествява АЗ-а
с Егото, като специфично образувание, което стои
между Ид-а, суперегото и заобикалящата индивида среда. Сред неофройдистите специфично виждане за АЗ-концепцията, развива Х.Съливан. При
дефинирането й той изхожда от състоянието на
безпокойство, което съпътства живота на човека.
Интересна гледна точка за описание на АЗ-концепцията предлага Е.Ериксон, който въвежда понятието его-идентичност, отразяващо егосинтеза на личността.[5] По-късно Ташфел и Търнър описват логиката на формирането на АЗ-идентичността.[3] [4].
Представителите на хуманистичната психология обръщат внимание на една съществена характеристика на АЗ-концепцията. Маслоу дефинира у
АЗ-а самоактуализационна потребност, стремеж
за развитие на собствените възможности, саморазбиране и самопреценка.
Според нас, в случая може да се опрем на
една обобщена и кореспондираща с целите на разглежданата тук проблематика дефиниция дадена
от Р. Бърнс, която постулира следното:
“Концепцията за АЗ-ът е комплексна
представа за това, което мислим, че сме;
за това, което мислим, че можем да
достигнем; за това което мислим, че другите мислят за нас и за това, което бихме
желали да бъдем”. [6]
И така, развитието на човека е развитие на
неговата Аз-концепция, т.е промяната на нейното
състояние. Естествено възникват въпросите кое определя състоянието и какво причинява промяната
на Аз-концепцията. Ако приемем, че разбирането
за себе си не е вродено, исторически погледнато,
трябва да се върнем в детството. Чрез взаимодействията си с околните, детето формира своя понятиен апарат и начин на мислене, представата си
за човека, за него самото, за другите хора. Но, едновременно с това, посланията излъчвани от другите превръщат елементарните физиологични нужди в система от потребности, постепенно добавяйки нови потребности и създавайки представата за
“важно-маловажно”, “вярно-грешно”, “красиво-грозно”, “добро-лошо”, “желано-нежелано” и т.н., т.е.
у детето се формира ценностна система. Така в
неговата Аз-концепция наред с представата за себе си се формира и идеалът за себе си, а ценностите му служат като критерий за избор на поведе-
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ние по посока на този идеал. Следователно, можем да кажем, че Аз-концепцията съдържа самоосъзнатото в две направления - състояние в момента и желано състояние, всяко от които има своите две измерения - индивидуално Аз и социално
Аз. Тогава развитието на човека може да се разглежда в два аспекта.
Първо, това са процеси, водещи до ново разбиране за сегашното индивидуално и социално Аз.
Като резултат от натрупаната информация човек
може да стигне до промяна на начина, по който
“вижда” себе си и по който мисли, че другите го
“виждат”.
Второ, това са процеси водещи до създаване
на ново желано състояние на индивидуалното и социалното Аз. Те са израз на неудовлетворението
на човека от съществуващото състояние и по-точно от самоосъзнаваното в момента състояние.
И в двата случая, обаче, тези процеси са резултат от промяната на ценностите, така, както и
първичното формиране на Аз-концепцията е резултат от “вграждането” в детската психика на ценности от страна на другите хора.
Равновесното състояние на човека е това, при
което Аз-концепцията е балансирана, т.е. няма разминаване между индивидуалното и социалното Аз
и при това и двете са в състоянието на “идеала”.
Ясно е, обаче, доколко това състояние е практически възможно. Именно разликата между фактическото самоосъзнато състояние и равновесното
състояние на Аз-концепцията е територията на нашето развитие. Тази разлика е израз на степента
на удовлетвореност на човека от живота и от тук,
на неговата психична устойчивост.
От всичко казано до тук става ясно, че развитието на човешката личност е фундаментален
процес, свързан както с отделната личност, така и
със социума. Инструментът на това развитие е
обучението. То е
“...процес на промяна на поведението, в резултат на собствен опит или наблюдение върху поведението на другите и свързаните с него последствия”.[ 13, с.105]
Казано по друг начин, обучението е процес на
промяна на поведението, основан на опита. То е
механизъм за оцеляване, създаден от Природата
и в този смисъл не е присъщ само на човека. В
екологията е дефинирано правилото, че за да оцелее един организъм, неговата скорост на обучение
трябва да е равна или по-голяма от скоростта на
изменение на средата. [7, с.2] Само човекът, обаче,
благодарение на специфичните си природни
дадености, е достигнал нива на обучение, които
превъзхождат естествено вградените механизми.
И все пак, ако в момента живеем в една силно турбулентна среда, ясно е, че скоростта с която учим

е от жизнено важно значение. Така че всяка организация, която иска да бъде ефективна и да развива своите членове, трябва да се превърне в пълноценна обучаваща система.
III. Малкото предприятие, като обучаваща
организация
Ако обучението и развитието са важен елемент
на “Качеството на живота в организацията” и чрез
него на трудовата мотивация, как малкото предприятие може да изпълнява ролята на обучаваща
организация? По няколко начина:
Първо. Чрез класическата форма на обучението по пътя на образованието. Счита се, че това винаги е свързано с големи разходи както за заплащане на самото обучение в различни институции, така и
поради отсъствието на обучаваните от работния
процес. За някои ключови управленски позиции, разбира се, тази форма е задължителна. Няма шансове
за успех фирма, управлявана от некомпетентен мениджърски екип. Има, обаче, и възможности от друг
характер, които все още не са достатъчно
експлоатирани. Например използването на Интернет.
Мрежата е прекрасна обучаваща среда, при това достатъчно евтина, стига да има разбиране как и за какви цели да бъде използвана. Например човек може
да научи много както за конкурентите, така и за своя
бизнес и неговата среда разхождайки се из сайтовете на организациите от бранша. Друга възможност е
използването на вътрешната мотивация за учене на
сътрудниците. За всеки човек става все по-ясна необходимостта да знае, ако иска да е професионалист и да е сигурен, че винаги ще намери работа.
Понякога е достатъчно просто да не се пречи на хората и да им се създадат условия сами да се учат чрез осигуряване на отпуски за задочно обучение, чрез
подходящи графици за работното време, чрез закупуване на някои книги и учебни материали и дори
просто чрез една поощрителна дума и оценка на допълнителните им усилия.
Второ. Известно е, че едно от съществените предимства на малкото предприятие е способността да
бъде “експериментатор” на нови идеи и методи.
Свободата да “опитваш” новото е нещо много ценено от специалистите в развитите държави, защото
предлага не само усещането, че си творец, но и защото експериментирането е много добър инструмент
на обучението.
Трето. При процесите на обучение, особено значение има лидерството. Ние всички се учим от избрани от нас лидери в съответните сфери, които са
довели до промяна на нашите убеждения, нагласи и
ценности. В организациите стилът на лидерството е
сред най-важните аспекти на трудовата мотивация.
Когато организацията е много голяма, обаче, възможностите на ръководителя да формира и променя цен-

Възможности на малкото предприятие да мотивира чрез...

ностите са по-ограничени, защото се сблъсква с множество ценностни системи и естествено с по-силна
съпротива. Освен това този процес е твърде бавен и
често остава недовършен поради кадрови промени в
ръководните екипи. В малкото предприятие шансовете на лидера да създава, поддържа и променя ценностите са много повече. От тук и възможността да
обучава и да формира ценности свързани с постоянно усъвършенстване и самореализация е многократно по-голяма.
Четвърто. Обучението е свързано със собствения опит и с въздействието на другите хора. То е и
нашата интелектуална печалба от изучаването на опита на другите хора. Взаимното въздействие в групата е един от най-мощните инструменти на обучението и неговата ефективност нараства в тъй наречените кохерентни групи. Те, обаче, много по-често се
наблюдават в малките предприятия поради специфичността на тяхното създаване и на преплитането между деловата, формалната и неформалната среда.
Пето. Развитие и мотивиране, чрез участие в
управлението. Вероятно няма по-голяма мотивираща сила за човека на 21ви век от възможността да
се чувства свободен и уважаван. Не е достатъчно организацията просто да обучава своите членове. Тя трябва да се ползва от техните развити способности не
само като изпълнители, но и преди всичко като партньори при вземането на решенията. По този начин и
самите решения ще бъдат по-добре обмислени и членовете на организацията ще усвоят един от най-важните уроци - този на поемането на отговорност. И в
това отношение, поради малкия брой на хората и
специфичната, неформална атмосфера малкото
предприятие има по-големи възможности и повече
шансове за успех от големите организации.
И така, един от най-важните аспекти на управлението на човешките ресурси в съвременните условия е тяхното развитие. Чрез него организацията
намалява своята зависимост от външната среда наймалко по три канала:
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• по отношение на пазарите на труда - необходимите сътрудници се откриват вътре във фирмата;
• по отношение на по-големите възможности
да идентифицира и разрешава проблеми - поради повисоката компетентност;
• по отношение на запазване на организационната култура, като есенция на посланията, определящи трудовата мотивация и най-стабилен пазител на
организационната идентичност в този турбулентен
свят.
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OPPORTUNITIES FOR SMES TO MOTIVATE THROUGH
THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES
Fani Uzunova, Katerina Gancheva
Technical University - Varna

SUMMARY
We start this article from four basic beliefs. (1)The Society is in danger and sustainable development consept
becomes of critical importance. (2) The goal of sustainable development concept is to ensure “Quality of Life” for todays
and future generations and that will be possible only if those values become criteria for every organization to choose its
behavior in all aspects of activities. (3) In 21st century practically all aspects of human realization will depend on skills and
opportunities to learn. (4) SMEs must search for their unique chances, one of which is to turn themselves in educational
and motivational leaders. On the basis of that philosophy we present some ideas concerning the concept “Quality of Life
in Organization”, development of human resources and the opportunities of SMEs to motivate through learning.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)
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ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОР В БИЗНЕСА
Нели Николова
Технически Университет - Габрово
Богатството на всяка фирма вече не са толкова парите, колкото знанията. Ефективните ръководители в
малкия и среден бизнес, спазвайки максимата: “Подходящият човек на подходящото място”, инвестират в работни екипи, изградени от знаещи и можещи кадри с новаторска мисъл, прогресивни бизнес идеи и иновационна
активност.
Целта на статията е да разкрие новата роля на човешките ресурси като стратегически фактор за ефективното развитите на бизнеса днес. До 90-те години на ХХ век хората се приемаха от ръководителите на българските
организации просто като даденост. Липсваха ясни управленски стратегии относно техния подбор, задържане,
усъвършенстване, мотивиране и планиране на кариерата им. Много от съвременните бизнесмени и мениджъри
на фирми в малкия и среден бизнес, възползвайки се от сегашните неблагоприятни икономически условия в
страната ни, огромната безработица и тежкото материално състояние на голям процент от българите, не отдават значимото на собствените си работници и служители. Едва когато бизнесът им претърпи провал, те започват да анализират причините, които твърде често се крият в неправилния подход и негативно отношение към
човешките ресурси.
Ключови думи: човешки ресурси, стратегически фактор, планиране на кариерата, качествен персонал,
иновационна активност, ефективни мениджъри.
Key words: human resources, strategic factor, planning of career, high-quality personnel, innovative activity,
efficient managers.

“Ако искаш резултат за година, посей семена.
Ако искаш резултати за десет години, посади дърво.
Ако искаш резултати за цял живот, развивай хората.”

VII в. пр. Хр. Хун Шунг Цу

1. Въведение.
В условията на тежка икономическа обстановка, на недостатъчно материални и финансови
ресурси, българските фирми в малкия и среден бизнес разполагат с едно неоценимо богатство –
хората. За да бъдат основен и решаващ фактор за
постигане на ефективност от извършваните бизнес
дейности, управляващите трябва добре да инвестират в тях. В литературните източници се срещат
огромни теоретични разработки и богат чуждестранен практически опит за ефективен мениджмънт
на персонала. Използването на опита на развитите
страни, адаптиран към българските условия на преход към пазарно стопанство, предполага постигането на бизнес успех, защото в крайна сметка бизнесът се гради на добрите човешки взаимоотношения. Когато нашите работодатели спестяват средства при подбора на качествен персонал, самите
те губят много повече впоследствие от проблемите,
възникващи от назначените неподходящи служители. Една от най-съществените стъпки спрямо човешките ресурси на всяка бизнес организация е разработването на етичен кодекс, съдържащ основните фирмени правила на работа. Повечето български мениджъри подкрепят неправилното схващане,
че това е приоритет на големите корпорации.

В продължение на десетилетия у нас всеки си
спомня добре известните методи на назначаване
на служители по роднинска линия, безразборно наемане на кадри без нужната квалификация или самоцелно раздуване на щата, които днес могат да
си позволят само отделни бюджетни учреждения,
но не и съвременните проспериращи български
фирми. Стабилните и преуспяващи бизнес организации, работещи в условията на силно променена
пазарна ситуация в страната, поставиха под съмнение тези утвърдили се дългогодишни правила за
наемане на персонал, залагайки на принципа:
“Подходящият човек на подходящото място в подходящото време”.
През изминалата 2001 год. катедра “Управление и маркетинг” при Технически университет Габрово проведе социологическо проучване в няколко габровски фирми по въпроси, третиращи стратегическото управление на персонала в тях. Целта
бе да се установят:
• в каква степен се оползотворяват човешките
ресурси за постигане на фирмените стратегии;
• приоритетите на бизнес организацията относно кадрите;
• бъдещите тенденции в тяхната квалификация и развитие.

Човешките ресурси като стратегически фактор в ...

За да изготви и реализира стратегия по човешките ресурси всеки работодател (мениджър) на бизнес организация е необходимо да отговори на следните тревожни въпроси, а именно:
• Възможно ли е да се управлява ефективно
при наличието на огромно текучество на човешки
ресурси в българските фирми?
• Какво ще инвестират в тях служителите, ако
са под заплахата да бъдат уволнени?
• Как фирмата може да се конкурира в пазарните условия, ако нейният персонал не инвестира в
нови умения, които налагат съвременните
технологии?
• Колко български студенти следват у нас за
сметка на фирми, ако изобщо има такива?
Данните от извършеното проучване дават информация за състоянието на работещите в малкия
и среден бизнес, които в 80% от анкетираните фирми отчитат негативно действащи фактори, обобщени и групирани във вида:
1.1. В условията на преход и несигурност интересът към формулиране на ясни дългосрочни
стратегии за управление на човешките ресурси в
болшинството от бизнес организациите е много нисък от страна на техните ръководители.
1.2. Изключително трудна е задачата, стояща
пред работодателите днес да открият кандидати с
професионална квалификация, езикова подготовка,
компютърна грамотност, умения за работа в екип
и способност да се работи по новите правила, а
именно: коректност, лоялност, адекватност,
стресоустойчивост, висока отговорност.
1.3. Ситуацията се усложнява и от твърде големия брой безработни млади висшисти, за които
дипломата в повечето случаи е поредния личен
документ, който не гарантира солидни знания, липсва мотивираност. Попадайки на голямо количество безработни и притиснати в подобна обстановка,
мениджърите са принудени да правят компромис
в подбора на подходящите служители за своите
фирми, което по-късно им струва прекалено скъпо.
1.4. Неподходящият човек се превръща в слабото място на веригата, което може да накара успешния ръководител на бизнес организацията да
стане търпящ провали шеф или да приеме ролята
на надзирател на своя персонал, вместо да
управлява. Инвестирането в неподходящи човешки
ресурси, които не притежават необходимата професионална и психологическа пригодност води до
спад в цялостното качество на дейността.
1.5. Новобогаташите често унижават своите
подчинени като демонстрират “върховно предимство” пред тях. Това съсипва психически много хора и е една от причините за огромно текучество.
Некоректното отношение демотивира персонала,
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изгражда лош микроклимат в колектива и създава
конфликтни ситуации.
След обработка и анализ на получените резултати от социологическото проучване, отчитайки
допусканите грешки от сегашните работодатели по
отношение на кадрите, даваме няколко препоръки:
За съвременния бизнес е от съществено значение да се работи в екип от най-добри специалисти,
когато целта е постигане на добър продукт. Найголемия актив на една фирма е екипът от мотивирани кадри, участващи в лоялна конкуренция в рамките на компанията.
На служителите в бизнес организациите е необходимо да се предоставят възможности за израстване и развитие в кариерата. Мениджърите
трябва да се отнасят с разбиране към техните проблеми, защото не всичко е пари в бизнеса. Нужно е
и уважение към мнението, към личното достойнство на всеки един от работещите. В това отношение голяма част от българските бизнесмени и мениджъри има какво да научат от своите колегияпонци. Последните отдавна са приели принципа
за равнопоставеност на човешките ресурси, което
възпитава тяхното чувство за принадлежност към
екипа и фирмата като цяло.
В реалния бизнес важното е да не се допускат грешки в управлението на кадрите, а да се търсят печеливши принципи при вземане на решенията,
касаещи основния стратегически ресурс на всяка
фирма - хората. Само в такива случаи бизнесът
може да бъде полезен не само на себе си, но и на
обществото. Кариерата на съвременния български бизнесмен не бива да се гради за сметка на
експлоатирането на подчинените му, а в сътрудничество с тях.
2. Фирмени цели и стратегии.
Стратегическата ефективност на управлението на персонала се измерва чрез:
• удовлетвореността от труда;
• сигурността на работното място;
• мотивираността на персонала към труд;
• перспективите за кариера;
• трудовите възнаграждения;
• текучеството и безпричинните отсъствия;
• резултатите от трудовата дейност;
• наличието на стрес и др.
Извършеното социологическо проучване показва, че когато болшинството от стойностите на
тези измерители са добри, то и ефективността от
извършваната бизнес дейност е по-висока. За съжаление 60% от анкетираните бизнес организации
в Габровска област изброените показатели са с ниски или задоволителни стойности.
Стратегическото планиране на човешките ресурси оказва положително влияние върху развити-
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ето на фирмите и подобрява качеството на трудовия живот. Когато се планират инвестиции от мениджърите в бизнеса променливата “човешки ресурси” трябва да присъства в бизнес плана, който
е част от фирмената стратегия и политика от самото начало.

Ролята на стратегическия план на човешките
ресурси може да се изразява в извършване на различни мероприятия относно промени в набиране,
подбор, развитие, оценка, задържане, стимулиране и т.н. /за подробности вж. фиг.1./

Стратегия на бизнес организацията
Цели и стратегически решения
Разработване на планове и програми
Индустриални отношения

Продукти
Пазари
Технология

Човешки
ресурси

Набиране и подбор
Обучение и развитие на
кариерата
Възнаграждения и
качество на трудовия
живот

Финанси

Пенсиониране,
съкращения, уволнения

Обратна връзка
Фиг.1
На практика постигането на бизнес целите е
едно състояние между мотивацията на човешките
ресурси и влияещите им допълнителни фактори в
различна степен върху изпълнението на взетите решения (фиг.2).
Ръководителите на днешните бизнес организации трябва добре да познават зависимостите между потребности, подбуди и поведение на своите служители и работници и постигайки висока степен на
удовлетвореност на потребностите им да гарантират успеха на управляваната фирма или дружество (фиг.3).
В резултат на изложеното до тук бе направен
опит да систематизираме три причини, които превръщат човешките ресурси в стратегически фактор
за постигане на успех в съвременните бизнес
организации:
2.1. Хората са тези, които съединяват останалите ресурси: материални, технологични, информационни и финансови в продукт. Когато човешките ресурси в една организация са добре мотивирани и управлявани, те са в състояние да извършат

чудеса, увеличавайки фирмената печалба.
2.2. Не бива да забравяме, че кадрите са скъпи ресурси. Ето защо ефективните компании предпочитат да заделят стратегически средства за техния набор и подбор, обучение и развитие на кариерата им, трудови възнаграждения, подобряване качеството на фирмения им живот и усъвършенстване на комуникациите. Само тогава работодателите в малкия и среден бизнес ще успеят да задържат квалифицирани човешки ресурси, текучеството ще се намали, а оттам и разходите като цяло.
2.3. Справедливото отношение на управляващите към персонала е стимул за полагане на качествен труд. Когато отделният човек се оценява
по достойнство и се отчита личния му принос, това
го прави още по-производителен и вътрешно
удовлетворен.
Едно от предизвикателствата пред нашите бизнесмени е колкото може по-бързо да се ориентират и натрупват нови управленски знания и опит в
управлението на човешките ресурси, които имат
изключително значение за технико-икономическо-

Човешките ресурси като стратегически фактор в ...
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Мотивация на
работния екип
Допълнителни фактори
Умения
Време
Отговорност
Професионална квалификация
Подкрепа, сътрудничество
Налични ресурси
Стил и метод на управление
Други
Изпълнение
Бизнес цели
Фиг.2

Човешките ресурси в бизнеса

Личност
Екип
Отношения

Потребности и
подбуди за:

Лични интереси
Поведение на
членовете в
бизнес екипа

Степен
на удовлетвореност

Отношенията

Общо поведение
Приспособяване към бизнес средата и постигане на целите
Фиг.3
нище във всяка област на бизнеса - право, маркето развитие, за успеха в глобалното икономическо
тинг, финанси. Успехът на една икономика започсъревнование. Докато през 50-те години стратегива с висококачествена, добре мотивирана и готова
ите се отнасяха до използването на оскъдните ваза сътрудничество трудова сила, но така също и с
лутни средства, през 60-те години - насочване на
анализ на проблемите, потребностите и интересиоскъдния капитал, то през последното десетилете на членовете на работните екипи.
тие на ХХ век говорим за човешките ресурси като
Авторитетът на фирмите зависи от компетенстратегически фактор за достигане световното рав-
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цията на специалистите в тях, а работниците са
онези, които осигуряват качеството на продукцията.
Хората днес не искат да бъдат автомати, извършващи сляпо рутинната си работа и приемащи заповеди от шефа си или да се чувстват като частица
от една гигантска машина без лице. Техният стремеж е да отговарят по адекватен начин на промените в технологията, в бизнес средата и най-вече в
ценностните системи. Те желаят да бъдат включвани в съставите, вземащи решения, за да бъдат
фирмите в малкия и среден бизнес по-гъвкави.
Увеличава се все повече броят на човешките
ресурси, които носят множество конструктивни
идеи. Ефективните бизнес организации търсят да
открият пътища и начини за лансиране на собствените новаторски концепции. Нещо повече, те трябва да насърчават добрите идеи, а не да ги задушават под тежестта на бюрократичните системи.
Прогресивните компании са изправени пред
откритието, че силно централизираните организации нямат възможност за бърза реакция в отговор
на динамичните промени на пазара и технологиите.
Политиката на откритост, доверие, ангажираност и съгласие при включване в работни екипи това са някои от важните качества за успешно управление на съвременните фирми в бизнеса.
Правилното оползотворяване на човешките ресурси е ключът към промяна и средството за постигане на фирмената стратегия, за да отговарят на
изискванията на бъдещето. Ако последната е силна и съответства на целите на фирмата, но се споделя само от малка част от колектива, това води
до отрицателни стратегически последици.
3. Заключение.
Характерът на отношенията между трудещи-

те се и работодатели-бизнесмени оказва влияние,
надхвърляйки границите на трудовите взаимоотношения при вземане на инвестиционни решения.
Вместо да инвестират в обучение, управляващите
в малкия и среден бизнес предпочитат инвестициите в материални неща - нови магазини, компютърни системи, офиси, оборудване. Някои работодатели са склонни да вярват, че обучението просто
не върши работа. Оцеляването обаче на икономиката все повече изисква висока степен на познания,
усъвършенстване на практическите умения.
Бизнесът днес се нуждае от мислещи хора, които
да го направят по-съвършен чрез изграждане на посъвършени работни екипи. На човешките ресурси
в организациите трябва да се гледа не като на пасивни разходи, а като на активи, съставляващи главния капитал и основния фактор на развитието.
Необходимо е да се отбележи, че в условията на
пазарна икономика поддържането на необходимата квалификация на работници и служители неоправдано се прехвърля главно към бизнеса. Новаторската активност макар и да обслужва пряко бизнес дейностите, не трябва да се оставя само на
бизнесмените, които сами трудно ще се оправят с
подобен проблем. За целта се изисква активното
участие на съответните държавни институции. Липсата на финансови средства не може да се превръща в сериозна пречка, която да доминира във
вижданията и действията на управляващите, когато въпросът засяга най-ценния ресурс и стратегически фактор в бизнеса - човешките ресурси.
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SUMMARY
At present the wealth of a company is not only its money, but also its employees’ knowledge. Following the
maxim “The right man in the right position” the efficient managers of small and medium-sized companies invest in
working teams built up of well-qualified and experienced specialists, heralds of new, progressive business ideas and
innovative activity.
The paper aims at revealing the new role of the human resources as a strategic factor for effective development of
present-day business. Up to the 1990s people were taken for granted by the heads of the Bulgarian organizations.
There weren’t clear management strategies about their selection, detention, improving their qualification, motivating
and planning their professional careers. Nowadays, taking advantage of the unfavorable economic conditions in our
country, the enormous unemployment and the straitened circumstances in which a large number of Bulgarians live,
many present-day business people and managers of small or medium-sized companies do not attach the due importance
to their employees. Only when fails business they start analyzing the causes which often lie at the back of the wrong
approach and the negative attitude to the human resources.
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МАЛКИЯТ БИЗНЕС И ДИВЕРСИФИЦИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Юлия Дойчинова
Университет за национално и световно стопанство - София
Разработката е посветена на възможностите на малкия бизнес за диверсифициране на заетостта и развитие
на икономиката в селските райони.
Специално внимание е отделено на причините за диверсификация на заетостта и на предимствата и недостатъците на малкия бизнес. Изводите и оценките са направени на примера на 10 общини от изостанали селски
райони на страната.
Ключови думи: малък бизнес, диверсификация на заетостта в изостаналите селски райони.
Key words: small business, diversification of employment in rural regions.

Преходът към пазарна икономика се отрази
крайно негативно на развитието на селските райони в страната. Процесите на приватизация на държавните предприятия, ликвидацията на колективните земеделски стопанства и възстановяването на
собствеността на земеделските земи бяха в основата на настъпилите структурни промени в тяхната икономиката. В резултат прекратиха дейността
си значителен брой предприятия и намаля относителния дял на редица отрасли в регионалната икономическа структура, като нарасна броя и относителния дял на заетите в земеделието. В социален
план това доведе до рязко нарастване на безработицата и намаляване на доходите на домакинствата.
В някои райони на страната тези показатели достигната критични стойности и бедността се превърна в същностна характеристика на бита на голяма
част от домакинствата. Свиването на потреблението се отрази и на традиционно самонаемащите
се в сферата на услугите, което резултира не само на в намаляване на техните доходи, но и във
влошаване на инфраструктурата във всичките й
измерения.
На този фон търсенето на възможности за
създаване на заетост, повишаване на доходите на
домакинствата и развитие на районите придобива
все по-голяма значимост.
Целта на разработката е да оцени възможностите на малкия бизнес за диверсификация на заетостта и за развитие на селските райони.
Предпоставки за диверсификация на заетостта в селските райони
Идеята за диверсификация на заетостта с цел
повишаване на доходите на селските домакинства
има повече от вековна история. Нещо повече, с развитието и защитата на възможностите за заетост
извън земеделското стопанство, някои теоретици
от края на ХІХ век оспорват марксовата теза за
последиците от процесите на концентрация в
земеделието. В известната си критика на икономическата теория на Карл Маркс, Карл Кауцки дости-

га до извода, че поради насочване към нефермерска заетост и наемане срещу заплащане “Малките
земеделски стопанства никога няма да бъдат абсорбирани /погълнати – б.а./ от големите стопанства и броят на големите стопанства поради това
ще остава непроменен” /12/.
Изследвания на различни автори/14/ от последните десетилетия на ХХ век за проблемите и
значението на стопанствата с частична трудова заетост достигат до извода, че те са стабилен елемент на фермерската структура, особено в изостаналите селски райони. Независимо от начините
на дефиниране на причините за съществуването
им – “като продължение на отиващата си фермерска традиция”, “фермерска стратегия за оцеляване” или “опит за подобряване на начина на живот”,
фамилните земеделски стопанства с частична трудова заетост заемат значителен относителен дял
във всички страни на ЕС. Особено силно е присъствието им в Южна Европа, Австрия и др. В резултат продължава научния интерес към техните
проблеми, бъдеще и към причините, които мотивират селските жители да диверсифицират трудовата си активност.
Причините за диверсификация на дейността
на селските домакинства са обект на дискусии и
разнопосочни изследвания. Най-общо са се оформили две основни теоретични хипотези. Част от авторите /7, 8/ смятат, че селските домакинства са
принудени да развиват нефермерски дейност поради нарасналия брой жители, ограничения достъп
до земя и традиционните за земеделието по-ниска
продуктивност, ниската възвращаемост на инвестирания капитал, високата степен на природно-климатичен и пазарен риск и др. При това се изтъкват
не само типичните за всички земеделски стопанства характеристики, но най-вече такива, касаещи
главно малкото фамилно земеделско стопанство
/11/, като липсата на достъп до местните финансови пазари, до пазарите на суровини и материали
и т.н.
Друга група автори /17/ разглеждат мотива-
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цията за диверсификация на заетостта и доходите
на селските домакинства като резултат от относителните предимства на нефермерската заетост.
Сред тях като по-значими се определят:
• По-високата възвращаемост от влагане на
труда в нефермерска местна заетост;
• По-високата възвращаемост на инвестирания капитал в сравнение със земеделието;
• По-ниската степен на риск при нефермерските дейности в сравнение с фермерските;
• По-големите възможности за генериране на
доходи за целите на домакинството от нефермерски дейности;
• Икономическите възможности и социалните предимства за живот, които предлагат урбанизираните населени места;
• Привлекателността на урбанизирания живот
за младите хора и др.
Сравнявайки двете алтернативи на фактори,
предизвикващи диверсификацията на заетостта, някои автори /8/ стигат до извода, че когато възвръщаемостта от нефермерска местна заетост е повисока от тази в земеделското стопанство или когато земеделието е по-рисково, то по-силно е въздействието на факторите, които стимулират нефермерската заетост. Други автори подчертават значението на стимулиращите фактори. При нарастване на броя на ниско и средно доходните домакинства нараства и търсенето на земеделски продукти от урбанизираните райони.
Принуждаващите фактори въздействат посилно, когато фермерският резултат е неадекватен,
възможностите за потребление са ограничени или
липсват пазари на изхода на стопанството.
Предпоставки за развитие на малкия бизнес
в селските райони
Сред известните в литературата и практиката
форми за разнообразяване на заетостта на членовете на домакинството, безспорно най-големи възможности и предимства има създаването на малко
предприятие. Мотивите за подобен избор според някои автори /9, 10, 13/ най-често се свеждат до: желанието на индивидите да бъдат независими; необходимостта от получаване на доходи; желанието на индивида да помогне на своята фамилия; възможности
за себедоказване и личностно и професионално
израстване; възможности за разнообразяване на трудовата дейност; желанието за създаване и /или/ предлагане на нов продукт или услуга.
Независимостта е най-често изтъквания мотив на създателите на семеен и малък бизнес –
“сам да си бъда шеф”. Според някои автори /13/
думата “независимост” най-добре описва целите
на индивидите, които желаят да са собственици и
да управляват свой бизнес. Чувството за самосто-

ятелност стимулира инициативността и
амбициозността, разгръща творческата активност.
При това възможността решенията да се вземат и
да се реализират самостоятелно, а ползите да се
разпределят и използват непосредствено от техните създатели са основни предпоставки за разгръщане на индивидуалните способности, за поемането на риск и за висока мотивация.
По данни на Центъра за развитие на предприемачеството към УНСС/5/, дори и в условията на
българската бизнес среда /1995-1998 г/ стремежът към независимост е водещ мотив, при това
изпреварващ с 12-15 % следващия – доходите.
Алтернативното решение индивидът да се наеме в друга организация или да създаде своя /при
равни други условия/ зависи от индивидуалните му
характеристики и най-вече от отношението към стопанския риск.
Желанието на индивида да помогне на своята
фамилия е традиционен мотив за продължаване и
развитие на вече съществуващ малък и семеeн
бизнес. В много случаи той определя професионалния избор на младите членове на фамилията, които имат възможността не само да наблюдават от
близо развитието на семейната организация, но и
бързо да се адаптират към изискванията на съответната длъжност.
В същото време този мотив може да бъде в
тясно съчетание с желанието за независимост и
да бъде в основата на създаването на нова семейна организация.
Малкият бизнес е една от предпочитаната
форма на организация в случаите на стартиране и
реализация на нов продукт или услуга, тъй като не
се налага да се убеждават други, външни за семейството съдружници и др.
В пряка връзка с мотивите за стартиране и
развитие на семейния бизнес са и неговите основни предимства. Те произтичат от сливането на собственост и управление, като най-голямо внимание
безспорно заслужават:
• висока степен на мотивация, която е резултат от пълната самостоятелност и независимост
на собственика на всички етапи от управленския
процес;
• силно развито предприемачество;
• отдаденост и посветеност на бизнеса;
• възможност за бърза реакция на промените
на бизнес средата и на вътрешната организация;
• възможности за ефективно управление на
времето, за избор на приоритети и за съчетаване
на различни функции.
Сред основни недостатъци най-често се
подчертават: неадекватен мениджмънт, дължащ се
главно на недостатъчните професионални знания

Малкият бизнес и диверсифициране на ...

и опит и недостиг на оборотен капитал, произтичащ от ограничения размер на собствените дълготрайни материални активи, които могат да служат за обезпечение. Не на последно място, особено в страни с неразвита пазарна икономика проблеми създават държавни регулации и нормативни
изисквания, които поради недостатъчна юридическа компетентност и необходимостта да съчетават
различни функции често затруднява собствениците на семейни особено на малките организации.
Особеностите на малкия бизнес определят и
голямата му роля за развитието на икономиката.
Създаването на малко предприятие осигурява заетост не само на членовете на домакинството, но
и на други жители на населеното място. Най-често
обект на дейността е отрасъл от икономиката, който не е развит в съответното населено място, като
в резултат създаването на заетост е естествено
свързана с диверсифицирането й и с динамизиране на развитието на самото населено място. Следователно, специфичните иманентни черти на малкия бизнес определят комплексния характер на функционирането му в изостаналите селски райони.
Селските райони в България в периода на реформи
В България селското население има все още
висок относителен дял /31,5 %/, а над 84 % от
територията на страната е разположено в землищата на селата.
В резултат от продължаващия вече повече от
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10 години преход, доходите на селските домакинства намаляха, а жизненото им равнище във всичките
му измерения – се влоши. По данни на Националния
статистически институт за 2000 година /1/ средният
паричен доход на домакинствата в селата е 82,18 %
от този за страната и 75,98 % от този на градско
домакинство. Сравненията между общите доходи показват относително равенство, но за сметка на изключително високия дял на домашното стопанство /
36,8 %/ в структурата на дохода.
Проведените изследвания на жизненото равнище /4/ показват, че 58,7 % от анкетираните в селата
смятат, че домакинството им живее “бедно”/40,8 %/
и “мизерно”/16, 8%/ срещу 54,8 % в градовете. При
това в селата под 1000 души население, които са
основните единици в селските райони, относителния
дял на оценката “мизерно” достига 19,4 %.
В селските райони и особено в тези, чиито показатели ги отнася в групата на изостаналите селски
райони като цяло е нисък и индексът на човешко
развитие. Той представлява интегрална оценка на
икономическото, образователното и здравното равнище на развитие в общините /16/. По резултати от
изследвания на UNDP/16,17/ за 10 общини в изостанали селски райони, 60 % попадат в групата на общините с нисък индекс в България, а останалите 4 в
тези във среден индекс /Таблица 1/. При това според
резултати от 2001 спрямо 2000 година този индекс
е намалял в повече от половината общини. Главната
причина е намаляването на брутния вътрешен продукт на човек от населението и високата безработица.

Таблица 1. Някои основни демографски и икономически показатели на
общини от изостанали селски райони
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В осем от общините брутният вътрешен продукт на човек от населението е значително по нисък от средния показател за страната /в граници от
64,3 % до 99,2 %/, а намалението му се дължи на
неблагоприятните климатични условия за земеделския отрасъл.
Равнището на безработица през април 2000
е между 21,3 % в община Козлодуй и 51,8 % в
община Антоново, като в половината от общините
този показател е в границите от 30 до 40 %.
Данните от таблица 1 показват, че в 9 общините е много висок относителния дял на обработваемата земя от териториите, което подчертава потенциала им за развитие на земеделието.
Много по-различна е ситуацията в община
Антоново, където относителния дял на обработваемата земя от територията й е едва 33,2 %. През
последните 2 години повече около 70 % от нея не
се обработва, независимо от изключително високия процент безработица. При това остатъчния поземлен фонд след приключване на процеса на възстановяване на собствеността на земеделските земи надхвърля 10 хиляди декари.
Малкият бизнес в изостаналите селски райони на България
Микро и малките предприятия са основните
структурни единици в икономиката на изостаналите селски райони. Тяхното разпространение в сравнение с останалите райони на страната е значително по-малко, но значението им за икономиката
е многократно по-високо. Така например по данни
на Агенцията за малките и средните предприятия /
3/ за деветте общини в Монтанска и Врачанска
области, броят на представителите на малкия и
средния бизнес на 1000 души население е 2 пъти
по-нисък от аналогичния показател за страната. При
25 броя малки и средни предприятия за страната,
в изследваните общини този показател е 12.
Подобно е състоянието и в община Антоново Търговишка област /2/, където този показател е 9.
В изостаналите селски райони като цяло е повисок относителният дял на тези предприятия в брутната добавена стойност, като надхвърля 53 % - при
25 % средно за страната. Сред тях преобладават
тези от отрасъл селско стопанство, които произвеждат 51 % от брутната добавена стойност, при
11 % за страната и 4 % в районите за растеж.
Тези данни дават основание за извода, че независимо от по-ниската степен на разпространение,
малките предприятия имат относително по-високо
значение за икономиката на изостаналите селски
райони в сравнение със средните данни за
страната.
В изостаналите селски райони относителният
дял на микропредприятията достига до 95 % от всички малки и средни предприятия, като почти полови-

ната от тях /48 %/ са стартирали с начален капитал под 500 долари. Това е причина в тези предприятия да се използва предимно стара амортизирана техника.
По данни на Агенцията за малките и средните предприятия собственицинте на малки предприятия в изостаналите селски райони са относително
най-възрастни, като 30 % от тях са на възраст от
45 до 54 години, а 25 % - над 55 години. За страната като цяло на възраст над 55 години са едва
7,5 % от собствениците на малки предприятия.
На основата на посочените данни може да се
направи извода, че малките предприятия имат значимо присъствие в икономиката на изостаналите
райони и от бъдещото им развитие в голяма степен ще зависи и самото регионално развитие.
В настоящия момент малкият бизнес в изостаналите селски райони е поставен пред две възможности – да се насочи към аграрния сектор или
да избере друга нефермерска дейност.
Изборът на първата алтернатива– насочване
към аграрен бизнес на практика означава запазване на земеделието като единствен източник на доходи на домакинството на собственика чрез създаване на стоково земеделско стопанство и /или/ преработващи мощности и /или/ оказване на механизирани и специализирани земеделски услуги.
Подобно решение е подходящо за жителите на общините от типичните полски райони, където заедно с традиционното зърнено производство съществуват благоприятни условия за производство на:
технически култури – слънчоглед, етерично-маслени и др.; за развитие на лозарство и др., като се
използват подходящи сортове.; зеленчукопроизводство; лечебни и лекарствени култури и др.
В тези райони следва да се създадат и относително едри стокови стопанства в областта на животновъдството – млечни кравеферми, телеугоителни и свинеугоителни стопанства, свинеферми за
приплоди и угояване, птицеферми и т.н.
Подходящи алтернативни дейности заедно са
разнообразните нефермерски услуги могат да бъдат малки предприятия за преработка на мляко,
месо, яйца, плодове, зеленчуци и др,
В полупланинските райони, какъвто представител е Южния микрорайон на община Антоново
сравнителни предимства ще имат малките предприятия в областта на: месно говедовъдство; овцевъдство – от комбинирано и месно направление;
козевъдство; пчеларство. Големи са и възможностите за развитие на екологично земеделие, което
ще позволи до известна степен чрез цените на продуктите да се компенсира по-ниското естествено
плодородие и неблагоприятните климатични условия за голяма част от култури в растениевъдството.
Отделни предприемчиви собственици могат да
се насочат към нетрадиционни за района култури
и производства като: лечебни и лекарствени култу-
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ри; екзотични животни; ягоди и малини; картофи;
механизирани, комбайнови и други услуги.
Второто направление – за диверсификация на
заетостта е целесъобразно да бъде по посока на: горското стопанство /дърводобива, дървопреработка и
дърводелство/; преработка на земеделски продукти /
мляко, месо, вълна/; традиционни занаяти плетачество; килимарство; туризъм - селски туризъм,
ловен туризъм и др.; търговска дейност; различни видове битови услуги /шивашки, фризьорски,
обущарски, химическо чистене, боядисване, ковашки,
автомонтьорски, електротехнически и др./; семейни
механи, кафенета, интернет клубове и др.
Условията в района благоприятствуват съчетанието на селския туризъм с културен, етнографски и ловен туризъм. В тази връзка успешни могат
да бъдат различни проекти с образователен
характер, съчетаващи селски туризъм с работа в
земеделското стопанство или селски туризъм и запознаване с традиционни занаяти.
Възможности за реализация на предлаганите
дейности се създават с Програмата САПАРД и с
множеството други програми, насочени към малкия бизнес. Специален интерес за собствениците
на малки предприятия в изостаналите селски райони представляват направленията на САПАРД за инвестиции в земеделските стопанства, за подобряване на преработването и маркетинга на селскостопански и рибни продукти, за развитие и разнообразяване на икономическите райони и др.
Реализацията на различните проекти в тази област ще ускори прогреса за установяване на конкурентен малък бизнес. Положителен момент е,
че средствата от европейските фондове ще се насочат не само и единствено към стопанството и
производството, но и към развиване на човешкия
потенциал., тъй като участието на фермера или
собственика на малко предприятие с нефермерска насоченост в целенасочено професионално обучение и/или осигуряването на помощ от консултантски служби е предварително условие за получаване на субсидия.
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SUMMARY
The article is dedicated to opportunities of the small business related to diversification of employment and development
of economy in rural regions.
Particular attention is paid to the reasons for employment‘s diversification and advantages of small business. The
conclusions and assessments are made on the basis of 10 municipalities from less developed rural regions in country.
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МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА
ДЕПРЕСИВНИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ
Ивайло Иванов
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В изследването, чрез икономико-статистически методи се разкрива съществената роля, която малките и
средните предприятия оказват върху развитието на депресивните райони в България. Анализира се зависимостта
между броя на малките и средните предприятия и заетите в тях от една страна и постигнатите в регионален
аспект икономически резултати, изразени чрез брутния вътрешен продукт и брутната добавена стойност, от
друга.
Ключови думи: малки и средни предприятия, депресивни райони, брутен вътрешен продукт, брутна добавена стойност
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Необходимостта от политика в областта на регионалното развитие се обуславя от обективни и
субективни фактори, като природни условия и
ресурси, демографска структура и потенциал, регионално стопанство и инфраструктура, желания и
предпочитания на хората и други. Тази необходимост е осъзната и “в последните десетилетия в
България не се е поставял въпросът дали е необходима регионална политика, а каква да бъде тази
политика” [1].
Цел на настоящата разработка е да се посочи
мястото и ролята на малките и средните предприятия за развитието на депресивните райони в България.
Причините за регионалните диспропорции могат да бъдат от различен характер: политико-правни, природно-ресурсни, социално-икономически,
демографски, екологични, исторически и други. В
резултат от комплексното въздействие на тези фактори се оформят три типа депресивни (проблемни)
райони: староиндустриални, изостанали слабоиндустриализирани райони и метрополитени нуждаещи се от разтоварване.
Староиндустриалните райони разполагат с
промишлен потенциал и работна сила, с опит в промишленото производство. Характеризират се с високо относителен дял на домакинствата с доходи
под средните, ниско равнище на доходите на
домакинствата, висока безработица, висока емиграция, силна мобилност на заетите изразена основно ежедневни трудови предвижвания от региона.
Тези нуждаещи се територии са резултат, като от
стопанските кризи в отраслите, в които района се
е специализирал, така в резултат на приватизация,
преструктуриране на икономиката, конверсия и
други.
Изостаналите слабоиндустриализирани райони имат общи характерни белези със староиндустриалните. Те също се характеризират с висок

относителен дял на домакинствата с доходи под
средната за страната, висока безработица, ниско
равнище на доходите на заетите и с ниска заетост,
но за разлика от староиндустриалните райони, те
не разполага с индустриален производствен потенциал, квалифицирана работна ръка и са слабо урбанизирани. Ниската урбанизация в повечето, случай
води и да по-ниска степен на изграденост на инфраструктурата и до по-ниска задоволеност на населението с инфраструктури услуги.
Метрополитените, нуждаещи се от разтоварване, се характеризират с висока степен на урбанизираност, висока степен на инфраструктурна
изграденост, но с непълно задоволяване на населението с инфраструктурни услуги.
Познатите от теорията методите за разрешаване на регионалните проблеми и различия са [2]:
• пряко държавно регулиране;
• стимулиране на сектора на услугите;
• развитие на малките и средните предприятия;
• създаване на предприемачески зони;
• други.
Като метод на националната и регионалната
икономическа политика, чрез малките и средните
предприятия се цели намаляване на негативните
ефекти от бързо растящата безработица, големите структурни промени, депресията, спада в традиционните обработващи отрасли, ниската мобилност на инвестициите в отделни райони и други.
Класификацията на малките и средните предприятия обикновено се основава на количествени и качествени характеристики или на съчетанието между тях. Към количествените се отнася размерът на
предприятието по отношение на броя на заетите,
годишния оборот, размера на капитала, размера
на дълготрайните активи и други, а към качествените – мястото им на пазара в сравнение с останалите фирми в отрасъла.

Малките и средни предприятия - фактор за ...

В изследването са използвани данни от Националния статистически институт и е възприета използваната от него методика за класификация на
малко и средна предприятие. Според тази методика критерият за малко и средно предприятие е броя
на заетите и вариационните групи са съобразени с
националното законодателство и международните
стандарти. Националното законодателство определя
като малки и средни предприятия да се считат тези
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със заети до 100 души, а съгласно възприетите
международните стандарти – броя на заетите не
трябва да надхвърля 250 души.
Стойностите на основните показатели са представени в табл. 1. Коефициентът на вариация е изчислен въз основа на данни от Националния статистически институт за 1998 г. за районите за
планиране, определени със Закона за регионално
развитие.

Табл. 1 Стойности на основните показатели за 1998 г.
The value of basic indexes for 1998

При така определените стойности, чрез
Коефициентът на Пирсън [3] е изследвана силата

a)

в)

в)

на връзката между броя на малките и средните
предприятия и основните показатели (фиг.1.).

б)

г)
Фиг. 1. Зависимост между броя на МСП в
районите за планиране и:
Fig. 1 Correlation between the number of smalland medium sized enterprises in the region for
planing and:
а) Брутният вътрешен продукт, (GDP)
б) Брутната добавена стойност, (GAV)
в) Брутният вътрешен продукт на човек от населението, (GDP for person)
г) Населението, (Population)
д) Населението в трудоспособна възраст (Population at working-age)
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С помощта на Критерият за адекватност (R2)
за всяка зависимост е определен регресионния модел и силата на зависимостта между изследваните величини (табл. 2.). Резултатите показват, че
между броя на малките и средните предприятия в
районите за планиране е налице мултипликативна
връзка със създадените в тях брутен вътрешен
продукт, брутна добавена стойност и брутен вът-

решен продукт на човек от населението, като при
първите две зависимости е налице много силна
значимост. Много силна е и връзката между броя
на малките и средните предприятия в районите за
планиране и общия брой на населението и населението в трудоспособна възраст в тези райони, където е налице полиномиален регресионен тип модел от втора степен.

Табл. 2 Регресионни модели и стойности на коефициента на корелация на Пирсън на зависимостите
между основните показатели и броя на МСП
Regression models and values of the Pearson correlation coefficient of dependency between the basic
indexes and the number of small- and medium sized enterprises

На фиг. 2. са представени графично резултатите от изследване на връзката между броя на заетите в малките и средните предприятия по райони
за планиране и постигнатите от регионите иконо-

a)

в)

мически резултати, изразени чрез брутния вътрешен продукт, брутната добавена стойност и брутния вътрешен продукт на човек от населението.

б)

г)

Фиг. 2. Зависимост между заетите в МСП и:
Fig. 2. Dependency between the employees in small- and medium- sized enterprises and:
а) брутния вътрешен продукт (GDP), б) брутната добавена стойност (GAV)
в) брутния вътрешен продукт на човек от населението (GDP for person), г) населението в трудоспособна
възраст (Population at working-age)

Малките и средни предприятия - фактор за ...

Стойностите на Коефициента на корелация на
Пирсън и регресионните модели на зависимостите между основните показатели показват много силна зависимост между броя на заетите в малките и
средните предприятия и брутния вътрешен продукт
и брутната добавена стойност. За връзките между
броя на заетите в малките и средните предприятия
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и брутния вътрешен продукт и брутната добавена
стойност е налице полиномиален регресионен тип
модел от втора степен, а на зависимостта между
броя на заетите в малките и средните предприятия
и брутната добавена стойност на човек от населението – мултипликативен (табл. 3).

Табл. 3. Регресионни модели и стойности на коефициента на корелация на Пирсън на
зависимостите между основните показатели и броя на заетите в МСП
Regression models and values of the Pearson correlation coefficient of dependency between
the basic indexes and the number of employees in small- and medium sized enterprises

Резултатите от направеното изследване показват, че малките и средните предприятия са съществен фактор за развитието на регионите. Налице е много силна зависимост между броя на малките и сред-

ните предприятия в отделните райони за планиране и
създадените в тях брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност. В подкрепа на това твърдение
са и резултатите представено на фиг. 3.

a)

б)

в)

г)

Фиг. 3. Отклонения на районите за планиране спрямо средното за страната
Fig. 3. Divergence of the regions of planing in relation to average
а) брой на МСП на 100 кв. км. площ (number of small- and medium sized enterprises per 100 km2), б) дял
на заетите в МСП спрямо общия брой на населението (share of employees in small- and medium sized
enterprises in relation of population), в) дял на заетите в МСП спрямо населението в трудоспособна
възраст (share of employees in small- and medium sized enterprises in relation of population in workingage), г) брутен вътрешен продукт на човек от населението (GDP for person)
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Не трябва обаче да се надценява тяхното
значение. Независимо от високият дял на заетите в
малките и средни предприятия, в Северния централен район за планиране се отчита брутен вътрешен продукт на човек от населението по средния
за страната.. За разлика от него в Югоизточния и
Югозападния райони за планиране при относително по-ниска заетост в малките и средните предприятия и дори под средната за страната (Югоизточен), се отчита брутен вътрешен продукт на човек
от населението много на средния за страната. Това
се дължи предимно на доминиращата роля на
София (Югозападен) и на локализацията на големи и структуроопределящи за страната предприятия като Лукойл – Нефтохим, Кремиковци и други.
Независимо от слабите страни, които малките и средните предприятия имат като невъзможност от реализиране на икономии от мащаба, потрудната реализация на пазари извън регионалния
и други, чрез тях се създават предпоставки за:
• намаление на безработицата;
• промяна в структурата на икономиката в
региона;
• дивессификация на пазара;
• създаване на пазарна среда по-близка до
съвършената конкуренция;

• увеличаване на конкурентноспособността на
регионите;
• намаляване на регионалните различия;
• подобряване качествата на живот.
В заключение може да се обобщи, че малките и средните предприятия са съществен фактор
за развитието на депресивните райони в България.
Чрез тях се подобрява способността на регионите
да бъдат по-конкурентни, чрез промяна в специализацията му и концентрацията на икономиката. Малките и средните предприятия способстват и за намаляване на негативните ефекти от бързо растящата безработица в резултат на големите структурни промени, спада в традиционните обработващи отрасли и конверсията на производството.
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THE SMALL- AND MEDIUM –SIZED ENTERPRISES – FACTOR FOR
DEVELOPMENT OF THE DEPRESSIVES REGIONS IN BULGARIA
Ivaylo Ivanov
University of Forestry - Sofia

SUMMARY
In the research with economy-statistical methods is revealing the role of the small- and medium- sized enterprises
for the development of the depressives region in Bulgaria. Is analyzed the dependency between a number of the smalland medium- sized enterprises and gross domestic product and gross value added.
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РАЗМЕРНАТА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА И
ПОЛИТИКАТА ЗА МСП
Митьо Велушев
Лесотехнически университет - София
Размерната структура, структурата на икономиката по големина на предприятията, е важна системна част
от цялостната структура на икономиката. Невъзможно е да се изработи действена, конструктивна и перспективна икономическа политика, в т.ч. спрямо МСП, без отчитане на тенденциите в нея.
Дългогодишния опит на развитите икономики говори за тенденция на уедряване на производствените единици,
които в определен исторически момент започват да доминират в приноса на икономиката. Делът на МСП в него
намалява без това да е за сметка на тяхното отстраняване и закриване. Напротив, броят им расте.
В по ново време се забелязват признаци на промени в тази тенденция. Предпоставката е в развитието на
основното оръдие на труда – машината, в овладяването от техниката /микропроцесорната и сензорна техника/
на онези операции в производството, които изискваха и изискват човешкия ум. Новата техника започва да играе
ролята на превключвател в тенденцията, ефекта от когото се изразява в децентрализацията на производството и
управлението на структурите, в прехода към сравнително малки по размери гъвкави производства задоволяващи не масовите, а индивидуализираните потребности на потребителите. Може да се очаква че в перспектива
този ефект на превключвателя все по ясно ще се забелязва. При равни други условия, посочената промяна в
тенденцията на развитие на размерната структура вероятно ще даде нов шанс на МСП като наред с увеличаването на броя им прехвърли на тях и отговорността за икономическия принос. Икономическата политика спрямо
МСП, която по принцип трябва да съдържа решения на актуалните проблеми съобразени с перспективата, би
получила силна действеност и дългосрочна ефективност ако в нея наред с другите фактори намери отражение
горепосочената тенденция в размерната структура, ако бъде отчетен и съобразен ефекта на превключвателя.

1. Ще изкажа някои съображения, които според мене са важни за изработването на политиката спрямо МСП.
Политиката за МСП е проблем свързан с тенденциите в размерната структура на съвременната икономика. Разбира се, не само с тези тенденции, а и с тези тенденции. Както знаем размерната структура е структурата на производствено-икономическите звена по признака големина. Структурата не е веднъж за винаги дадена. Има фактори,
които обуславят изменения, оформят тенденции в
развитието й. Някога, преди два, два и половина
века голямото предприятие в икономиката е
рядкост. Постепенно обаче икономиката започва да
се населява с големи предприятия и поне по принос в брутните постъпления на нацията оставя далеч назад останалите малки и средни предприятия.
Така че размерната структура на икономиката се
мени и естествено, това е от значение за политиката, за набора от мероприятия, които трябва да бъдат включени в политиката.
2. Нека по подробно развия тенденциите в размерната структура и връзката с политиката.
Господството на пазарния тип икономика е
свързано с индустриалния преврат започнал през
втората половина на 18 век. Този тип икономика
се нуждае от адекватна размерна структура и си я
създава. Индустриализацията променя основата на
основите на икономиката, променя основното оръ-

дие на труда, с което хората трансформират ресурсите в блага годни за употреба от човек.
Човешката сила подпомагана от инструмента, която в продължение на столетия и хилядолетия е главното средство за производство, отстъпва мястото
на машината, на техниката. Машинизираното производство задълбочава разделението на труда и извиква на авансцената на икономическия живот пазарната размяна, пазарът в ролята на свързващо
звено и регулатор на цялата икономика. Но машината променя и размерната структура. Пазарната
икономика се напълва с безчет малки и средни
предприятия, които стават ако не всички то почти
всички действащи лица във времето на нейната
зора.
3. Масовизирането на машината като оръдие
на труда не е случайно. Машините в някакъв смисъл и някаква степен са познати и използувани и
по-рано. Както и пазарът е познат отдавна. Масовото навлизане на машината в производството е подготвено от капиталистическото манифактурно
производство. Като масовизира рутинните човешки работни операции, то става благоприятна предпоставка човекът да търси начини за механизирането им. Естествено, той се обръща с лице към
машината и на нейното откриване и развитие посвещава изобретателския си опит и науката.
Поставяйки изцяло на пазарна основа връзките в
стопанството, подтикван от ожесточената конкурен-
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ция, той не само включва машината в производството, но и полага максимални усилия за усъвършенстването и развитието й.
4. Машината, като общо понятие за индустриализацията, е дефинирана като състояща се от
четири части: двигател, трансмисия /предавателен
механизъм/, работен орган и управление. Опитът
показва, че човек внася изменения във всички тези
части, макар и не в едно и също време. Парата
замества водата и вятърът като източници на енергия. По късно се появява електричеството. Откриват
се парният двигател, двигателят с вътрешно горене.
Революция в транспорта се прави с появата на локомотива и парното корабоплаване. Радикално се
променят комуникациите с появата на телефона и
т.н. Безчет са новостите, които се появяват във времето и променят съдържанието и облика на машината, на основното оръдие на труда. Разбира се,
това не отминава безследно за размерната структура на икономиката. Колкото по сложна и по производителна става машината, респ. труда на човека, толкова по тясна става за производството фабриката от времето на Адам Смит, от времето на
зората на съвременните пазарни икономики. Става
актуално голямото предприятие, голямата концентрация на капитали и пазарната форма на стопанството отговаря на тази потребност тъй като е отворена за концентрацията и централизацията на
капиталите. Появяват се могъщите индустриални
предприятия, оформят се множество акционерни
дружества, появяват се синдикатите, тръстовете,
концерните. Размерната структура на икономиката се променя в посоката на вземане преднина на
големите пред малките предприятия. Това не значи че броят на малките предприятия намалява, а
означава че на преден план по отношение на икономическия принос излизат едрите предприятия, чиито брой също бързо нараства.
5. Би било грешно промените в размерната
структура да се свързват единствено с промените
в основното оръдие на труда – машината. Това способствуват всички системи на пазарната форма на
стопанството. Но е правилно да се каже, че главната предпоставка за тези промени е развитието на
машината. Ал. Маршал напълно вярно посочва, че
машината изземвайки повтарящите се операции на
квалифицираните работници и тяхната ловкост, като им оставя само онези функции, които изискват
техния ум, води до растеж на мащаба на производството и уголемяване на предприятията. Без нарастващото машинизиране на производството, колкото и отворени за новото да са обществените пазарни форми на икономиката, голямото предприятие и масовото производство са немислими.
6. Опитът в досегашното развитие и усъвър-

шенствуване на основното оръдие на труда – машината съдържа особеност, която в качеството на
предпоставка диктува такива явления в уедреното
производство като унификацията и стандартизацията на производството и нормирането на труда, диктува масовото производство, производството за задоволяването на масовите човешки потребности.
По точно казано, тази особеност поражда противоречие, чието разрешаване на етапа става чрез тези подходи на човека - стандартизацията, унификацията и нормирането в производството и труда.
Думата е за следното. Колкото и да е усъвършенствана машината, колкото и модерно да е управлението й, функционирането на това управление остава да зависи от човека, от неговите възможности да събере, да обработи необходимата
информация, от неговата способност бързо и правилно да взема решения. Един пример. Съвременният бързоходен автомобил притежава завидни
качества, само че тези си качества в една степен
ще покаже попаднал в ръцете на неопитния водач
и в друга - в ръцете на големия майстор на волана.
Човешките възможности по принцип в информационното осигуряване и в сферата на производствените решения са сравнително ограничени и без съмнение бавни във времето, дори когато този човек е
безспорен майстор. Излиза че, функционирането
на управлението на модерната и производителна
машина зависи от ограничените човешки възможности. Тази особеност на машината поражда
противоречие, противоречие между безграничните
възможности на човека да развива и усъвършенства самата машина и ограничените му възможности да въвежда във функция управлението на тази
машина. Затова с оглед на увеличаването на ефекта на машинното производство, с оглед на повишаване на неговата производителност и реализирани печалби, с оглед на по пълното задоволяване
на потребностите на хората, той извиква на живот
унификацията на продукцията, нейната стандартизация. Производството става масово производство за задоволяване на масови потребности. Този
тип производство не стига до индивидуалните вкусове и желания на потребителя. Този тип масово
производство е предназначен за масовия потребител. Но този тип производство е по силите на
човека, е във възможностите той сам да го управлява.
7. С развитието на машинното производство
в размерната структура на икономиката се очертава тенденция на умножаване броя на едрите предприятия и на техния принос в брутния продукт.
Особено добре се вижда ролята на едрите структури в наше време. Не случайно днешната икономика в развитите страни се нарича корпоративна
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икономика. Това положение в размерната структура не датира от сега. Още в края на 19 век едрите
предприятия започват да заемат чувствителен дял.
Подчертан ръст те бележат след Първата световна
война. Между впрочем, тъкмо по това време започва подчертана централизация в пазарната икономика на развитите страни като САЩ, Германия,
Италия и др. Става дума за засилено регулиране
на пазарната икономика от страна на държавата.
Някои авторитетни икономисти като Валтер Ойкен
наричат това “забележителни експерименти”.
Мисля че не става дума за експерименти. Мисля
че тогавашните държавни управления съвсем не
са провеждали лабораторни опити. Осезателното
вмесване на държавата става обективна потребност. Това вмешателство се извиква на живот от
обективно възникналите и множество на брой едри
предприятия. Поели основната тежест на икономиката, с оглед на сигурността си те привличат държавата в икономиката. Опасни с последиците за
икономиката в случай на фалит, принуждават държавата сама да прояви инициатива за включването
си в икономиката. Всичко което се случва е естественият ход на пазарната икономика, материалният носител на който е развитието на машинното
производство. Разбира се, и науката откликна на
новото в икономиката. Кейнсианската теория появила се в средата на 30-те години, по блестящ
начин узакони държавното вмешателство в икономиката.
8. Ще продължи ли и в бъдеще така очертаната тенденция в размерната структура на икономиката – това е важният въпрос от гледна точка на
изработването на близката и по далечна икономическа политика, в т.ч политиката за МСП.
Съвременните промени в предпоставката, в
основното оръдие на труда – машината, не говорят за продължаване на тенденцията на уедряване
на предприятията. Наблюдава се следното. С развитието на микропроцесорите и сензорната техника, всъщност се създават предпоставките за изземване и на онези функции на човека в производството, които изискват неговия ум. По същество техниката сама поема отговорността както за събирането и обработването на нужната информация,
така и за вземането на решения. И на това си
поприще, тя показва безгранични възможности както
в бързината на събиране и обработване на огромни количества информация, така и в бързината на
вземане на правилни решения. С тази техника се
преодолява особеността в досегашното развитие
на машината, особеност за която вече се говори, и
която пораждаше противоречието наложило стандартизацията и унификацията на продукцията, масовизацията на производството, т.е. едрото и ма-
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сово производство.
С овладяването на кибернетичното пространство индустриалният преврат започнал преди два,
два и половина века приключва. Новата техника с
неограничените си възможности в заместването на
човека в операциите където трябва неговият ум, внася корективи в производството като от масово производство за задоволяване на масови потребности
го превръща в гъвкаво производство ориентирано
към индивидуализираните потребности на потребителите. Тази техника прави ненужни стандартизацията и унификацията на продукцията, нормирането на труда. Същевременно, с нейната поява в производствения процес, конкретният потребител, индивидуалните вкусове, желания и потребности на
конкретния човек, стават ориентир за производството. Новата техника способна за разлика от човека бързо да обработва информацията за потребителя, да взема решения за реорганизиране на машинния парк с оглед на тази информация, ще позволи конкретния потребител с неговите индивидуализирани потребности да заеме полагащото му
се място на цел на производството.
Новата техника отменяща човека във функциите, които изискват ума му, и която позволява вече
производството да се насочи към индивидуализираните потребности на потребителите обаче, не се
нуждае от едри предприятия, от едри производствени структури. Напротив, с оглед на широкия спектър на индивидуализираните потребности на
потребителите, тя ще позволява и налага образуването на сравнително неголеми, бързо адаптиращи се към вкусовете и желанията на потребителите производствено-икономически единици. Има
всички основания да се очаква придвижване на тези производствени единици до местоположението
на конкретния потребител.
Може с голяма доза на сигурност да се твърди,
че досегашната тенденция в размерната структура на уедряване на предприятията постепенно ще
се замени с друга – на намаляване на предприятията по големина. По мое мнение, микропроцесорната и сензорна техника ще изиграе ролята на превключвател в тенденцията на развитие на размерната структура на икономиката. Ефекта на този превключвател е раздробяването на днешните огромни
предприятия, образуването, пък и възникването на
нови сравнително неголеми предприятия, разбира
се, с други качества, а не както тези от началото
на господството на пазарното стопанство
9. Посоченото превключване в тенденцията на
размерната структура не е съвсем далечна перспектива. Вече има първите наченки. Свидетели сме
на разширяваща се децентрализация в структурата и управлението на едрите корпорации. Много от
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тях обособиха почти като самостоятелни предприятия производствените си звена като ги нарекоха
било “центрове за печалба”, “ независими производствени единици” или по някакъв друг начин. Има
и случаи на реално раздробяване на едри предприятия. В Япония например, един от стоманодобивните гиганти бе раздробен на пет самостоятелни
завода. Посоченото, пък и многото други подобни
факти, които могат да се съберат от практиката,

не са случайност. Очевидно е едно – всичко това
не би се случило, ако технико-технологичното равнище не позволяваше, ако това застрашаваше ефективността на производството. Очертаващата се
тенденция е в своето начало. Мисля че трябва да
бъдем сигурни - тя тепърва ще набира скорост.
10. Ако се опитам графично да изобразя тенденцията в развитието на размерната структура на
икономиката, то тя ще изглежда така:

На лявата ордината в началото до оста са разположени масовото производство и масовото
потребление, а по горе – гъвкавото производство и
индивидуализираното потребление. На дясната ордината – в началото - развитието на машината в
четирите й съставки, а след това и на техниката
овладяваща кибернетичното пространство. На абсцисата е изобразена големината на предприятията.
Тенденцията на размерната структура е изобразена от кривата МХМ1. Точката на превключване е Х. До т.Х е характерно за размерната структура уедряването на предприятията. След т.Х започва раздробяване, кривата на размерната структура прави завой, като навлиза обаче в един повисш етаж на икономиката. Предприятията по големина са по-малки, но вероятно ще бъдат с ново
качество в сравнение с тези МСП от началото на
кривата очертаваща цялата тенденция.
Така изобразената тенденция в размерната
структура поражда въпроси, които не са предмет
на обсъждане тук. След като човекът е изместен
от функциите по задвижването на управлението на
машината какво му остава? Би могло да се
прогнозира. Навярно неговите функции ще се съсредоточат върху иновациите. Възникват и други въп-

роси - ще настъпят ли съществени промени в пазарния тип икономика след като от непосредствения производствен процес бъде отстранен човека?
Всички знаем, че съвършената конкуренция е идеалният образ на пазарна структура. Има основания да се запитаме, дали в новите условия на
икономиката, които могат да се очакват в бъдеще,
тази конкуренция не би се превърнала от идеален
образ в практическа реалност? Пак повтарям, това
са законни въпроси, чието решение обаче не е тук,
а може би и времето за тях не е сега.
11. Мисля, времето ще потвърди очертаната
тенденция в размерната структура. Мисля обаче, в
контекста на нея и за нея човекът трябва да работи.
Визирам изработката на днешната и по-нататъшната икономическа политика на държавите, и найнапред на нашата държава.
Когато се поставя на масата за обсъждане
икономическата политика спрямо МСП, според мене тези обсъждания трябва да се ръководят и насочват от дългосрочен ориентир, какъвто в случая
е очертаната тенденция в размерната структура.
Да се подпомагат, мотивират и стимулират
въобще МСП по начин поддържащ статуквото им
или променящ го но в близката орбита според ме-
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не е палиатив, дори може да се каже пречка за
развитието на икономиката. У нас, в резултат на
ранната либерализация на всички цени /изключенията както знаем са малко/ и закъснялата приватизация съпроводени от безстопанственост на държавното имущество, от спекула и корупция, от погрешна парична политика в периода на преход, и
най-важното – от безхаберие на държавата за преструктуриране на размерната структура на икономиката, която по правило трябва да е част от цялостното структурно преустройство, следователно трябва да е част от структурната политика на правителството, размерната структура стихийно се формира и в нея всички предприятия /изключенията се
броят на пръсти/ са МСП. И то: МСП не само по
размер, но и по съдържание приличащи на онези
от ранния етап на пазарната икономика.
В ситуацията, в която се намира нашата икономика, първото заключение, което смятам че трябва да се направи е следното - актуалният, злободневният въпрос на икономическата политика не е
този за МСП. Ако се съди от очертаната по принцип тенденция в размерната структура на една развиваща се пазарна икономика, то за нас сега
важният, значимият проблем е този за едрите
предприятия. Важният, значимият въпрос пред който стои нашата икономика е този за вписването й
в съвременното световно масово производство като равностоен партньор.
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Направеното първо заключение не означава
загърбване на МСП. Тези предприятия са факт, те
са именно нашата размерна структура днес и се
нуждаят от политика. Тази политика обаче, първо,
трябва да е органично съчетана с по важната, политиката за едрите предприятия в размерната
структура, и, второ, тази политика трябва да играе
ролята на водач и мотиватор на инициативи за адаптирането на МСП към изискванията, които поставя
пред подобни предприятия една съвременна развита икономика.
Отбелязаното тук има принципен характер, но
то играе ролята на буквата “а” в азбуката, с която
се изработва икономическата политика. Нашата
политика спрямо МСП не може механично да бъде заимствана от вън. Тя трябва в значителна степен да е специфична. Ако продължа логиката на
нещата така както емпиричното ми наблюдение ги
представя, тази политика следва да е диференцирана, да има в нея изборност и приоритети.
Политиката спрямо МСП трябва да гради и то да
гради висшия етаж на чийто праг е вече размерната структура на развитите пазарни икономики.
И така, МСП са предприятия с бъдеще.
Икономическата политика от днешния ден трябва
да е такава, че да им отвори входа за това бъдеще.
И да им помогне да влязат в този вход към бъдещето.

SIZE STRUCTURE OF ECONOMY AND SME POLICY
Mitio Velushev
University of Forestry - Sofia, Bulgaria

SUMMARY
The size structure, the structure of the economy by size of the enterprises is an important systematic part of the
overall structure of the economy. It is impossible to develop a working, constructive and perspective economic policy
without counting for the tendencies embedded in it.
The long- term experience of the developed countries evidences for a tendency of enlarging of the industries that
at certain stage start to dominate as participation in the total output of the economy. The portion of the output from
SME decreases without this leading to their closure. On a contrary their number grows.
Lately there are some indications of break in that tendency. The prerequisites are the continuous development of
the main production tool- the machine, implementation of electronics /microchips and sensors/ in those production
operations that require human control. This new development plays the role of a switch for the tendency, effecting in
decentralization of the production cycle and management of the resources, in moving toward comparatively small as
size industries aimed at satisfying not mass but individual needs of the consumers. We can expect that in perspective
the effect of the switch will be more and more noticeable. All else equal this change in the tendency of development of
the size structure probably will give new chance of SME both as number and importance for the total output. The
economic policy for SME that in principle must contain solutions for the contemporary problems with a view of the
perspectives, will be more active and long-term effective if we start consider in line with the rest of the factors this
tendency in the size structure, if we start consider the switch effect.
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ПРОБЛЕМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ
Невяна Танева, Лидия Гълъбова
Технически университет – София
Подобряването на производителността води до усъвършенстване на цялостната стопанска дейност на
организацията, в това число и на малките и средни предприятия (МСП). В условията на глобализация и засилваща се конкуренция, то има важно значение за гарантиране на стабилност и развитие.
В практиката са известни различни методи за подобряване на производителността. Съществуват и редица
фактори, които намаляват ефективността им или представляват бариери за тяхното внедряване. Тези фактори
могат условно да бъдат разделени на две категории: вътрешни и външни.
Цел на настоящия доклад е да изследва някои от проблемите, които оказват значително влияние върху
подобряването на производителността на МСП в България.
Ключови думи: МСП, производствена дейност, бариери, иновации
Keywords: SMEs, production activity; obstacles; innovation;

Проблемите на производствената дейност в малките и средни предприятия (МСП) са свързани главно
с условията на съвременната бизнес среда, в която
те функционират. Бизнес средата се характеризира
с голяма динамичност и трайна тенденция към глобализация на пазарите и либерализация на търговията в световен мащаб. Това поражда непрекъснато
нови предизвикателства пред жизнеспособността и
конкурентноспособността на МСП.
Един от най-сигурните начини за гарантиране
на траен успех в дейността на МСП в стратегически
план е способността да дават бърз и адекватен отговор на потребностите на клиентите. Усилията на МСП
са насочени към създаването на качествени, естетични и със специфични характеристики продукти на
добра цена. Тези обстоятелства налагат редица промени в производствената им дейност и особено в търсенето на иновативни решения за повишаване на
производителността, качеството и асортимента на
произвежданата продукция.
Основни фактори, които влияят върху производителността на всяка фирма са свързани с равнището на използваната техника, технология, обучението на персонала и повишаване на квалификацията му, качеството на мениджмънта и маркетинга, наличието на съвместна дейност с други производствени фирми от отрасъла.
През последните години, поради нарастване
значението на МСП за националната икономика в
България, се провеждат редица изследвания, посветени на състоянието и дейността на тези предприятия. Това помага да се дефинират основните
проблеми, които съпътстват както цялостната им
дейност, така и тяхното производство.
Трудностите в производствената дейност на
МСП условно могат да бъдат разделени на вътрешни и външни фактори. Към вътрешните фактори, които оказват пряко въздействие върху дейността на фирмата спадат: мениджмънта, маркетинга,

квалификацията на работниците, равнището на използваното оборудване и технология, фирмената
култура и др. Производството е в пряка зависимост
и от редица външни фактори като: наличие на финансови средства, доставка на суровини и материали, търсене и реализация на предлаганата продукция, нелоялна конкуренция, бюрокрация (фиг1).
Вътрешнофирмените фактори до голяма степен предопределят ефективността на производствената дейност. Сред тях най-силно е влиянието на мениджмънта на фирмата, от който в значителна степен зависи положителната насока в развитието на останалите фактори. За повечето МСП е характерно
наличието на слабости в това отношение, тъй като в
началните фази на развитието си обикновено собствениците на предприятието са и негови мениджъри.
Те нямат необходимата управленска квалификация
и знания, като по-често са специалисти в основната
производствена област на фирмата. Поради това, не
се оценява ролята и значението на мениджмънта и
маркетинга, не се отделя достатъчно време и не се
обръща необходимото внимание на фирмената
култура, създаването на творческа атмосфера и стимули за иновативна нагласа на служителите.
Съществено е и значението на планирането и
на управленската структура за гъвкавостта и прецизността в работата на фирмата. В много МСП
не се прилага дългосрочно, краткосрочно и бизнес
планиране за развитие на предприятието и за внедряване на нови изделия. Няма изградена структура
на управление, не е изяснена същността на квалификационната характеристика на персонала, в резултат на което се пренебрегват някои задачи, а
други се дублират. Пропуските по отношение на
планирането и използването на неподходящи управленски структури затрудняват ефективността на
работата, а в редица случаи са и причина за неясно формулиране на основните цели на предприятието, а от там и за неговия неуспех.

Проблеми на производствената дейност в ...

Вътрешни фактори

69

Външни фактори

Маркетинг

Клиенти

Планиране
Мениджмънт

Доставчици на
суровини

Структура на
управление
Квалификация
на работниците

Производствена
дейност на МСП

Иновативност
Финанси

Фирмена
култура

Данъци

Равнище на
използваното
оборудване и
технология
Околна среда

Бюрокрация

Корупция

Фиг. 1 Проблеми на производствената дейност на МСП
Всички тези фактори трябва да се обвържат
твърдят, че в производството се използват остарепо подходящ начин, така че да се гарантира в макли технологии. За съжаление, данните посочват,
симална степен ефективна работа и оптимална проче в момента основните предимства са на база евизводствена дейност на МСП. Целта е да се наметина работна ръка [3].
ри адекватен отговор на трудностите, породени от
Евтината работна ръка, според М. Портър, обаоколната среда, като се съчетаят успешно усиличе е слабо конкурентно предимство, а силно конкуята по планирането, мениджмънта, маркетинга, разрентно преимущество е творческото мислене и геработването и производството на нови продукти.
нерирането на стойностни иновационни идеи. Затова
В дейността на МСП трябва да се обърне вниедин от основните проблеми на българските МСП е
мание и на факта, че повечето от тях използват
свързан с използването на съвременни технологии и
оборудване, което не е на високо технологично
иновации. Тези високотехнологични производства моравнище. Решението на мениджърите в МСП се
гат да се генерират от висококвалифицирани
основава на избора между съвременно, високопспециалисти, на които да се създадат привлекателни
роизводително оборудване и постоянeн недостиг на
условия на труд, престиж и адекватно заплащане.
финансови средства.
Новите технологии ще гарантират и постигането на
Придобиването на патенти и лицензи е полезвисоко качество на произвежданата продукция, съизна, но малко използвана форма на технологичен
меримо със световните стандарти.
трансфер. Преобладаващата част от анкетираниЗначителен е делът на МСП в България, коте от Центъра за икономическо развитие (ЦИР) бълито не разглеждат непрекъснатото обновяване като
гарски предприемачи (над 70 на сто) го определят
важен фактор за повишаване на икономическата
като нетипичен за съвременните български услоефективност на дейността си. Предприемачите не довия източник на технологично развитие. Такива са
оценяват значението на иновациите за развитието на
и резултатите, получени от изследванията на
техния бизнес. Има различия в мнението на анкетиЕвропейския иновационен център (ЕИЦ). Според тях
раните по отношение на използването на съвременоколо 13 на сто от анкетираните фирми в България
ните научно-технически знания. Според [3] една четса закупили патенти и лицензи [3]. Резултатите от
върт от бизнесмените считат, че фирмите в странатези проучвания показват, че в настоящия момент
та могат да бъдат определени по-скоро като агресивв България главните източници за технологично обни при възприемането на нови технологии, а около
новяване са свързани със закупуването на ново
40 на сто са на противоположното мнение.
оборудване.
Проблемите пред производствената дейност на
През 2001 г. едва 5 на сто от българските
българските МСП са породени и от влиянието на рефирми формират своя конкурентен потенциал на
дица външни въздействия. Един от основните фактобазата на иновативни продукти и съвременни мори е финансовият. Той е свързан както с трудностидерни процеси. Над 70 на сто от мениджърите
те на МСП за намиране на начален инвестиционен
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капитал, така и с недостатъчния, а в някои случаи и
липсващ оборотен капитал. Това се дължи на факта,
че в страната няма нормално действаща кредитна
система. Трудностите, свързани с финансирането,
високите данъци и такси, пораждат и редица други
проблеми, като: наемане и покупка на помещения,
провеждане на маркетингови проучвания и реклама,
осигуряване на информация и оборудване, обучение
и повишаване на квалификацията на персонала.
Особено тежко е положението с финансиране на иновационната дейност. Това намалява възможностите
за апробация и внедряване на генерираните идеи, а
също така ограничава достъпа до нови технологични
производства.
МСП у нас срещат сериозни затруднения и при
осигуряването на производствения процес със суровини и материали. Като към това се прибавят и високите данъци, голямата конкуренция и силно намалената покупателна способност на потребителите, се
установява, че те функционират в една изключително трудна и неблагоприятна бизнес среда с висока
степен на риск.
Други бариери пред производствената дейност
на МСП, са свързани с макросредата. Независимо,
че от 1999 г. се провежда активна политика по отношение създаване на стабилна законова рамка за развитие на МСП (Закон за малките и средни предприятия и Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП в България през 2002-2006г. [2] ), все
още тези проблеми са значителни. По последни данни на Агенцията за малки и средни предприятия и
ЦИР основните трудности за МСП през 2000 г. са
свития пазар и увеличената конкуренция в почти всички
сектори и отрасли на икономиката.
Следващи по значимост проблеми за МСП според [1] са държавната бюрокрация и нелоялната
конкуренция, с по-голяма относителна тежест на
последната.
Анализът на факторите, обуславящи производствената дейност на МСП показва, че маркетингът,
иновативният потенциал, равнището на оборудването,

квалификацията на персонала и достъпът до финансови ресурси имат решаваща роля за високата конкурентноспособност на МСП.
Много ръководители на МСП у нас смятат, че е
прекалено трудно да отдадат необходимото внимание и да се съобразяват с изискванията на световните пазари и новите тенденции по отношение на
качество, срок на доставка, начин на плащане и други условия. Те се стремят да решават проблемите с
пласмента като продават своите стоки и услуги на
вътрешния пазар, без да влизат в договорни отношения с големи международни фирми. Така се пропуска една от основните възможности за технологично
обновяване, производствена ефективност и гарантиран пазар, чрез ориентирането им към подизпълнителска дейност за големите предприятия.
В заключение може да се посочи, че решаването на проблемите на производствената дейност на
МСП в страната в значителна степен зависи от посочените вътрешни и външни фактори и от уменията
на предприемачите. Водеща роля за МСП трябва да
имат иновационната дейност и технологичното развитие на МСП, чрез умело преодоляване на недостига на финанси и намаляване на разходите за
производство. Така ще се намали отрицателното въздействие върху функционирането, развитието и стабилността на МСП.
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SUMMARY
The improvement of the production leads to all companies’ overall economic activity refinement, small and medium
sized enterprises (SMEs) including. Under the conditions of globalization and increasing competition this is of great
significance for guaranteeing stability and development.
In practice different methods for production improvement are known. For a variety of reasons their effectiveness is
diminished or some obstacles prevent their implementation. Conditionally these factors can be classified into two categories:
internal and external.
The aim of this study is to investigate some of the reasons, influencing to a considerable extent the Bulgarian SMEs
production improvement.
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OСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ОТ СТАНДАРТИ ISO 14000
Матилда Александрова–Бошнакова
Университет за национално и световно стопанство – София
Предлаганият доклад разглежда проблемите на конкурентноспособността и устойчивото развитие на малките и средни предприятия. Като ключово решение на тези проблеми е очертано внедряването на системата от
стандарти ISO 14000. Обособени са трите главни области на тази система, засегнати са и някои специфични
процедури както по внедряването им, така и по управление на екологичните рискове. Изведени са управленските
отговорности във връзка с провеждането на екологосъобразна стопанска дейност от малките и средни предприятия.
В заключение е направен извода, че практическото приложение на стандартите ISO 14000 би осигурило на МСП
конкурентноспособност и стабилност в договорните отношения с по-големите стопански организации.
Ключови думи: устойчиво развитие, ISO 14000, управление на екологичния риск, конкурентноспособност
на МСП
Key words: Sustainable development, ISO 14000, ecological risk management, competitiveness of SMEs

През 1996г. Международната Организация за
Стандартизация въвежда нова серия от стандарти
ISO 14000, ориентирана към осигуряване на екологосъобразна дейност на стопанските организации. Първоначално ISO 14000 започва като програма за стимулиране внедряването на принципите
на устойчивото развитие чрез доброволни или препоръчителни насоки и сертификация. Стандартите
за сертификация са обособени в три главни области:
• управленски системи – насочени към развитие на системите за управление, и интегриране
на отговорността на бизнеса към околната среда,
в бизнес-планирането;
• управленски операции – насочени към оптимизиране на процеса на използването на природните ресурси и енергията;
• екологосъобразна дейност – насочени към
оценяване, измерване и управление на вредните
емисии и други отпадни потоци от изхода на стопанските дейности.
В тази връзка системата от стандарти ISO
14000 има ключово значение за развитието на МСП
както в сферата на производството, така и в сферата на услугите. Въвеждането на тези стандарти
все по-често се поставя като основно изискване за
партньорство от страна на големите промишлени
компании към техните поддоставчици и субконтрактори1 , които са предимно от сферата на дребния бизнес. В развитите държави се наблюдава задълбочаване на този процес най-вече в
електрониката, автомобилостроенето, фармацевтиката и други промишлени отрасли.
Така например, корпорациите Форд Мотор Ко.
и Дженерал Мотърс обявяват, че възнамеряват да

въведат изисквания към своите доставчици на автомобилни части да прилагат системата от стандарти ISO 14000, осигуряваща екологосъобразност
на управленските бизнес-системи. Така двата автомобилни концерна се присъединяват към компаниите IBM, Ксерокс, Луцент Текнолъджис, БристолМайерс Скуиб и др. като крупни производители на
крайни продукти, наложили такива изисквания към
субконтракторите си.
Компании като IBM, Форд, Дженерал Мотърс
и други просто са достигнали до извода, че принуждавайки малките фирми, с които работят, да
въвеждат екологични управленски стандарти, ще
укрепят значително своите пазарни позиции по един
конструктивен и екологосъобразен начин. С това
те осигуряват както своето устойчиво развитие, така и устойчивото развитие на субконтракторите, с
които работят.
Подходът за осигуряване на екологосъобразност на производството в ISO 14000 e единен и не
зависи от националната принадлежност на компанията, в която се въвеждат стандартите. Така МСП
биха могли да организират своя бизнес така, че продукцията им да намери място на чуждите пазари,
като бъде екологично сигурна. Същевременно тези компании няма да загубят конкурентните си предимства спрямо производители, работещи в по-малко строга нормативна рамка. Внедряването на серията стандарти ISO 14000, свързани с осигуряването на екологично чисти производства и с изпълнението на принципите на концепцията за устойчиво развитие, се очаква да се разпространи както в
по-широк кръг отрасли, така и да навлезе в стопанската практика на страните в преход.

1 Под “субконтрактор” се има предвид фирма – подизпълнител или поддоставчик, с която производителят
на краен продукт е в договорни отношения.
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Най-общо, в основата на актуалността на тези стандарти може да се постави фактът, че всяка
човешка дейност влияе по някакъв начин (пряко или
косвено) върху околната среда. Използването и придържането към ключовите елементи на ISO 14000
може да подпомогне организациите в усилията им
да избегнат евентуалната гражданска (а и криминална) отговорност за екологичните последствия от
своята стопанска дейност.
Философията, залегнала в основата на тази
серия стандарти, се състои в придържането към
екологосъобразна стопанска политика. То налага
мениджмънтът от най-високо ниво да разработва
такава политика, която да осигурява ангажименти
на бизнес-организацията по спазване на нормативната база, регулираща предпазването на околната
среда от индустриално замърсяване. Вторият аспект на тази политика е свързан с непрекъснатото
усъвършенстване на самата система за управление като цяло, с което следва да се ангажира цялата организация. Само тогава може да се осигури
надеждността на процеса на прилагане на стандартите спрямо околната среда. В случаите, когато инициативата за разработване на такава политика идва от средните управленски равнища, едва ли може да се очаква значим ефект за бизнес организацията като цяло.
В международната стопанска практика се
очертават няколко тенденции, които придобиват все
по-голямо значение за качеството на произвежданите продукти. Все по-голямо внимание се обръща на здравето, безопасността на условията за
труд и качество на живота на персонала. Една от
тях е свързана с усилията на международната бизнес-общност за утвърждаване на всеобщо призната система за екологично управление. Тази тенденция е базирана на две главни причини:
• големите компании не очакват, че масовият
клиент ще търси продукти, произведени от екологично несигурен производител;
• развива се критично обществено съзнание
към екологичните проблеми, което възниква в международен мащаб.
В рамките на така очертаната тенденция възниква проблемът за разликите в националните законови регулации за осигуряване на екологосъобразна дейност. Този проблем в крайна сметка довежда до възникване на нови бариери в международната търговия.
В Европейския съюз вече е постигнат консенсус по екологосъобразната политика и процедури,
свързани с въвеждането на Схемата за Екологичен
Управленски Контрол (EMAS - Ecological Management Audit Scheme), като система за екологичен
мениджмънт. Тя е препоръчителна за всички биз-

нес-организации, възнамеряващи да предлагат своите продукти на европейския пазар.
За болшинството от европейските производители опазването на околната среда не е вече чисто
технически, а преди вичко управленски проблем,
характеризиращ се с различни организационни
аспекти. Основната концепция на компаниите от
ЕС за екологичен мениджмънт включва три интегрирани елемента:
1/ Екологосъобразна политика – обхваща планирането и организирането на тази политика, както и методите и средствата за нейната реализация.
2/ Производствена верига – включва анализ
на производствения процес и определяне на потенциално замърсяващите звена и фази на от производствения процес, и пътищата за справяне с тези
критични проблеми.
3/ Контролиране и усъвършенстване – включва дейности по идентифициране, анализ и оценка
на цялостния управленски процес не само в
дългосрочен, а и в средносрочен и краткосрочен
аспект.
Световната практика отбелязва нарастващ
ръст на бизнес-организациите, използващи такъв
специфичен “лост” за стимулиране на екологосъобразна стопанска дейност. Тя се изисква не само
от доставчиците на енергия, строителни материали
и други производства с пряк ефект върху природната среда, но и от транспортните компании,
застрахователите, банките, комуникационните
компании, с които оперират.
Българската практика също показва нараснал
интерес на стопанските организации към стандартите ISO 14000. За съжаление само големи и средни фирми успяват да отговорят на строгите изисквания, възприети в тази система за стандартизация.
Сертифицирани по ISO 14000 са:
• “Асарел Медет” (Панагюрище) – предприятие за добив на метални руди;
• “Чугунолеене” (Ихтиман) – за производство
и леене на метали;
• “Брист-ХМ” (Брезник) – за производство на
машини, оборудване и домакински уреди;
• “Магнетик Хед Текнолоджис” (Разлог) – за
производство на канцеларска и електронно-изчислителна техника;
• “Беласица” (Петрич) – за производство на
медицински прецизни и оптични апарати и инструменти.
Едно важно изискване на стандартите ISO
14000 е организацията да идентифицира екологичните аспекти на извършваните дейности, произвежданите стоки и предлаганите услуги, като определи кои от тях имат потенциално значимо въздействие върху околната среда. Друга процедура, свър-

Осигуряване на устойчиво развитие и ...

зана с установяването на целите и задачите, изисква от ръководството да се съобрази с няколко важни фактора: (1) екологосъобразна политика; (2)
правни изисквания; (3) потенциални значими екологични въздействия; (4) стратегическа насока за
развитието на бизнеса (или мисията на бизнесорганизацията); (5) алтернативи за избор на технология.
Прилагането на изискванията по внедряването на стандартите ISO 14000 в МСП може да бъде
осъществено чрез конституирането на експертна
група (комисия), състояща се от няколко външни
експерти и от специалисти в организацията. Основна задача на комисията, свързана с внедряването
на екологосъобразни аспекти, е идентифицирането на определен клас (обикновено около 20) широки категории от екологични влияния на базата на
“Agenda 21: The Program of Action for Sustainable
Development”, одобрена от ООН.
Този документ се използва за идентифициране на потенциално значимите екологични въздействия, имащи и глобален характер независимо от мащаба на организацията, което от своя страна дава
възможност на ръководството да постави адекватни екологични цели и задачи. Тези процедури – задълбочени и систематични – осигуряват много поголеми шансове на МСП успешно да се защитят
от възможни претенции към тяхната дейност, респ.
от обвинения в небрежно и злонамерено отношение към околната среда.
Тъй като ISO 14000 осигурява екологосъобразност на управленската система, обикновено контролът по спазването на тези стандарти е делегиран на конкретен мениджър по управлението на
качеството. На практика обаче този мениджър фокусира вниманието си главно върху спазването на
законовите регулации относно отпадните емисии
(напр. Закона за опазване на околната среда).
Обикновено по-голямата част от правилата и
нормативите, отнасящи се до опазване на околната среда, са технически и установяват максималните граници на замърсяване (чрез емисии и други
източници).
Едно по-широко разбиране за ролята на стандартите ISO 14000 изисква съотнасянето им към
цялостната концепция за устойчивост в развитието
на МСП. Тя следва да отчита и интересите на страни извън двустранното отношение “фирма – клиент”, засегнати пряко или косвено от дейността на
бизнес организацията по реализацията на това
отношение. Тук се имат предвид моралните аспекти и бизнес етиката, както и социалната отговорност на бизнеса на съвременния етап.
По-конкретно, стандартите ISO 14000 изискват от мениджърите на МСП да поемат определе-
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ни ключови функции и отговорности по:
• формулиране на екологосъобразната стопанска политика на организацията;
• делегиране на правомощия, свързани с установяване и развитие на екологосъобразна система за управление;
• осигуряване на кадрови, технически и финансови ресурси, необходимо-присъщи за функционирането на екологосъобразна управленска
система;
• периодично контролиране и ревизиране (при
необходимост) на екологосъобразната система за
управление според критериите “устойчивост”,
“адекватност” и “ефективност”.
Поемането на тези отговорности е свързано
и с един важен управленски принцип. Когато дадена управленска функция е достатъчно важна от
гледна точка на влиянието й върху финансовото
състояние на организацията (имащо като резултат
материални щети при загуба на живот или
нараняване, разрушаване на собствено или чуждо
имущество, както и загуба на репутация), то тази
функция би следвало да бъде първостепенна грижа за собственика-мениджър или управителя на
МСП.
Друга важен аспект при внедряването на стандартите ISO 14000 е осигуряването на оптимално
управление на риска в бизнес организацията. Той
се изразява в:
• усъвършенстване на системата за управление с оглед минимизиране на рисковете за нанасяне на щети върху здравето и живота на заетите
лица;
• установяване на изисквания към организацията за идентифициране на вътрешния потенциал
за адекватно реагиране на инциденти и непредвидени обстоятелства;
• овладяване на управленски качества и умения, фокусиращи вниманието на мениджъра върху усъвършенстването на базовите системни процеси и неутрализирането на проблемите, свързани със субективния фактор в стопанската дейност.
В крайна сметка стандартите ISO 14000 могат да бъдат внедрени като официален протокол
(ред, процедура) за управление на риска в стопанската дейност. Това предполага непрекъснато идентифициране и оценяване на изложеността на риск,
установяване на алтернативи за поемане, избягване или минимизиране (вкл. трансфер) на риска, прилагане на избрани алтернативи и анализ на резултатите от тази дейност.
Би могло да се отбележи, че придържането
към ISO 14000 не е обикновена процедура за управление на екологичните рискове. Три са основните фактори, поставящи тези стандарти в основа-
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та на изграждането на цялостната формална управленска система.
(1) Те са разработени от една отворена, широко представителна и работеща на принципа на
консенсуса организация, каквато е Международната
Организация за Стандартизация.
(2) Елементите на ISO 14000 могат да бъдат
подложени на обективна оценка и одитинг (по ясни
обективни критерии).
(3) Официалните органи по стандартизация на
над 120 страни признават тези стандарти като
международни.
В заключение следва да се отбележи, че екологосъобразният риск мениджмънт е насочен не
толкова към елиминиране на потенциалните екологични въздействия от дейността на отделни
предприятия, колкото към елиминирането на изложеността на риск, явяващо се специфична ориентация на организационното поведение. В този
смисъл, ISO 14000 очертава една широкоообхватна рамка, която установява, поддържа и възпроизвежда стопански практики, проектирани да подобрят дейността чрез отчитане на екологичните въп-

роси от страна на вземащите решения предприемачи и мениджъри. В частност, принципите на тези стандарти могат да бъдат прилагани с почти същата полезност в областта на управлението на стопанския риск.
Поддръжниците на стандартите ISO 14000 са
убедени, че те ще предизвикат същия голям интерес сред бизнес средите, както стандартите от серията 9000. Това би било показателно за нарастващата екологична отговорност на малкия и средния бизнес, като би му осигурило конкурентноспособност и стабилност в договорните отношения с
по-големите стопански организации.
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COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES THROUGH STANDARTIZATION
SYSTEMS ISO 14000
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SUMMARY
The paper examines the problems of competitiveness and sustainable development of Small and Medium Sized
Enterprises (SMEs). The adoption of ISO 14000 System of Standards is identified as a decision key to these problems.
The three main areas of this standardization system are differentiated as well as their specific procedures for adoption.
It is pointed out that ISO 14000 is a direct tool for ecological risks management. In this line the main managerial
responsibilities for SMEs’ ecology preservation business policy are drawn. The main conclusion of the paper is that
practical implementation of ISO 14000 standards would provide SMEs for competitiveness, sustainability of their
development and stability in their contracts with larger business organizations.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2002(6)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО В МАЛКИЯ И
СРЕДЕН БИЗНЕС
Ангел Петков, Николай Нейков
Лесотехнически университе
Производството на качествен продукт в съвременните условия е резултат на ново разбиране за неговата
актуалност. Конкурентноспособният продукт гарантира увеличаване на пазарния дял и дългосрочна рентабилност на стопанските организации.
В настоящото изследване се акцентира вниманието върху ефективното управление на качеството на произвежданите стоки от малкия и среден бизнес у нас въз основа на:
• политиката и системата по качеството- фундамент за изграждането на неговото управление;
• управлението на качеството във фаза проектиране;
• икономически аспекти на качеството;
• система за управление на качеството;
Ключови думи: управление, качество, малък и среден бизнес.
Key words: management; quality; small and middle business.

Производството на качествен продукт в съвременните условия е резултат на ново разбиране
за неговата актуалност. Качеството се гради на
т.нар. “поглед от вън” или погледа на клиента, т.е.
чрез създаване на трайна ориентация на потребителското търсене. По този начин резултатът е конкурентноспособен продукт, гарантиращ увеличаване на пазарния дял и дългосрочна рентабилност на
стопанските организации.
В съвременната пазарна среда правилното
отношение към качеството и съответно към труда,
като негов основен елемент е сигурен път към
дългосрочно икономическо развитие. Изграждането
на надежден апарат за управление на качеството е
средство за подобряване условията на живот, чрез
рационално използване на земната площ и ресурси,
както и качеството на живот чрез създаването на
безопасни и ергономични условия за съществуване на човешките индивиди.
С Постановление №97 на МС от 10.061992г.
Комитетът по стандартизация, сертификация и метрология бе закрит (ДВ, бр.50/19.06.1992) и се създаде Комитет по стандартизация и метрология към
МС. Постановление №212 от 03.07.1992г. на
МС(ДВ,бр.57/14.07.1992г.) определя основните
функции и задачи на Комитета по стандартизация
и метрология/КСМ/.
На настоящият етап КСМ извърши акредитация на лаборатории за провеждане на изпитания на
отделни стоки.Именно националната система по
сертификация трябва да извършва сертификация
на стоките, предназначени за вътрешния и външен пазар.Сертификацията е надеждна бариера и
срещу вноса на нискокачествени стоки.
Професор Марк Дюсот, като изследва националното ни производство относно нашето жела-

ние за членство в ЕС, стига до извода за разминаване между желание и реалност[2]. Ръководно начало в ЕС е постигането на значителни изгоди с
цената на сравнително малко средства. Големите
разходи и малкото насрещни ползи намаляват желанието за приемане на нови членове. Това трябва
да имат предвид българските производители за поддържане на високо равнище на конкурентноспособността на нашите стоки.Практиката обаче показва,че поради лошо качество на значителна част от
предлаганата българска продукция са намалени
възможностите й за реализация. В същото време
се появява стремеж за закупуване на вносни стоки.
Целта на настоящето изследване е да се акцентира вниманието върху ефективното управление на качеството на произвежданите стоки от малкия и среден бизнес у нас.
За да се реализира така поставената цел е
необходимо да са доизяснят следните основни
проблеми:
• характеристика на качеството като икономическа(управленско-маркетингова)категория;
• политиката и системата по качеството-фундамент за изграждане на неговото управление;
• разглеждане управлението на качеството във
фазата на проектиране;
• определяне икономическите аспекти на
качеството;
• изграждане на система за управление на
качеството.
1. Качеството като икономическа категория.
Качеството е съвкупност от съществуващи,
или предполагаеми характеристики,свойства на определен продукт, чрез които се удовлетворяват
изискванията на потребителите. В този смисъл ка-
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чеството граничи с понятието полезност. Когато са
изпълнени всички изисквания към даден продукт
от потребителите, към които е насочен, тогава те
осъзнават в пълна степен ползата му.
Определянето на качеството се осъществява
чрез система от показатели, обхващащи всички
предполагаеми групи от изисквания на потребителите. Тези показатели са следните:
• конструктивни показатели- геометрични,
физични, механични параметри на продукта;
• функционални показатели- якост, надеждност, дълготрайност;
• търговски показатели- цена, опаковка, възможност за съхранение и транспорт;
• показатели за външния вид- цвят, мирис,
красота;
• етични и морални показатели-патентна чистота, законови изисквания;
• показатели за полезност- уникалност, актуалност.
От изключителна важност в съвременната конкурентна борба е определянето на т.нар. относително качество. Това е качество на продукт, произвеждан от дадена организация, сравнено с това на
продуктите, произвеждани от основните
конкуренти.
2. Управление на качеството.
Управлението на качеството е съвкупност от

оперативни методи и действия, осъществявани за
постигане на изискванията към качеството. То се
гради на политика по качеството и система по
качеството.
• Политика по качеството- общи насоки на стопанските организации по отношение на качеството,
официално изразени от висшето ръководство.
• Система по качеството- съвкупност от всички установени организационни структури, процедури и концентрация на ресурси за осъществяване
на управлението на качеството.
Управлението на качеството съдържа в себе
си един основен елемент- контролът на качеството.
Той представлява наблюдение, документиране и обработка на практическа информация за производствените процеси, позволявайки сверяване на фактическото равнище на качеството с изискванията
към него. Контролът бива предварителен, текущ и
последващ.
В съвременните условия е абсолютно наложително контролът да е тотален “TQC”(Total
Quality Control-Тотален качествен контрол). Само
в такъв случай той ще бъде наистина ефективен.
Тоталният контрол на качеството обхваща материалния поток от стоки или услуги от момента на неговото възникване до фазата на потребление. Този
поток много добре е изразен във веригата на качеството /фиг.1./.

Фиг.1. Верига на качеството
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TQC намира израз в следенето на качествените параметри на всеки от етапите, показани на
фиг.1. За да се превърне TQC в TQM (Total Quality
Management- Тотално управление на качеството)
е необходимо след реализирането на контрола да
последва корекция. Тя от своя страна е детерминанта на планирането и изпълнението. Тяхното интегриране е възможно в т. нар. цикъл на Деминг
(фиг.2.).

Фиг.2. Цикъл на Деминг.
Веригата на качеството определя функционалните области за контрол и въздействие, в зависимост от развитието на продукта. Цикълът на Деминг
дава представа за основните групи дейности за управление на качеството, които осъществяват “спиралообразно” подобряване на качеството на произвеждания продукт.
Тоталното управление на качеството (TQM) е
съвременният начин на мислене и поведение на
фирмата. Той е подход за интеграция на всички
процеси във стопанската организация. Използваният
от TQM цикъл на качеството започва и свършва с
потребностите на потребителите. Това е надеждно
средство за следене и управление на продуктовата полезност. Основни цели, които TQM си поставя са:
• устойчиво развитие на потребителското удовлетворение;
• запазване и увеличаване на рентабилността
и конкурентноспособността;
• висока мотивация на персонала;
• високо качество на входящите, производствените и изходните (продажбени и сервизни )
дейности;
• снижаване на косвените разходи за качеството- брак ;
• повишаване на производствената ефективност.
В основата на съвременното схващане за качеството е възможността за повлияване върху характеристиките на продукта преди изпълнението на
даден процес, а не поправяне на грешките след него.
Най- често използваните методи за управление на
качеството спадат:
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• статистически контрол на процесите;
• проектиране на експеримента;
• групи по качеството;
• работни звена от специалисти.
2.1. Управление на качеството съобразно основните маркетингови изисквания.
В съвременните пазарни условия основите
на конкурентоспособното поведение се поставят
още във процеса на проучване на пазарните потребности и създаването на продукт, или услуга, съответстваща в най- голяма степен с тях. Качеството
в маркетинговата дейност на фирмата формира в
най- голяма степен това на крайния продукт.
Задължение на маркетинга е да определи и
поощри дадена потребност в потенциалните
потребители, както и да определи нивото на пазарно търсене. Маркетинговата дейност на стопанската организация е необходимо да включва използването на надеждни техники, като анкети, интервюта и др. за събиране на достатъчно количество
пазарна информация.
Системата по управление на качеството в маркетинга включва[7]:
• определяне на потребностите от предлагания продукт, както и очакванията към него от потенциалните клиенти, като потребителски вкусове,
очаквана надеждност, нагласа към начина на
потребление, предубеждения и др.;
• дефиниране параметрите на разширения
продукт;
• анализ дейността на конкуренцията;
• определяне на съответствието на продукта
със съществуващата нормативна уредба (законови и подзаконови нормативни актове, екологични
изисквания, стандарти);
• изучаване изискванията на клиентите относно начина на предлагане на стоката, или услугата;
• координация с всички междинни (инвестиционни) потребители, проявяващи интерес към такъв тип продукти, както и предоставяне на консултации за разработената методика на предлагане;
• постоянни изследвания на пазарната конюнктура, както и създаваните иновационни технологии.
Маркетингът намира своето място в етапите
на контрол и подобрение в цикъла на Деминг. Той
е надеждния инструмент за изграждане на строга
система от критерии към продукта и начинът на
предлагане от производителя, спомагащи неговото непрекъснато подобрение. В същото време процесът на развитие на маркетинговата дейност подлежи на същия цикъл, на развитие.
2.2. Качество на методиката за комуникация с клиентите.
Това е един от най- важните елементи на мар-
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кетинговата политика на фирмата. Комуникацията
с клиентите включва пряка връзка, изразяваща се в
редовното им информиране относно продуктовите
решения, както и обратна, относно тяхната реакция към тези решения. На трудностите в комуникацията, или взаимодействието с клиентите, включи-

телно с вътрешните е необходимо да се обръща
своевременно внимание [7]. Те са сигурен източник на информация за областите, нуждаещи се от
подобрения, като начина на предлагане на стоката,
или услугата. Елементите на ефективната комуникация с клиентите са представени на фиг.3.

Фиг.3. Информационната система за комуникация с клиентите:
- прав информационен поток;
- обратна връзка.
Съдържанието на информационния поток към
клиента се изразява в описание на продукта,информация за наличност и своевременност на предоставяне, предоставяне на ценова информация, разясняване на съществуващата полезност, заложена в
конкретния продукт и нейното положение спрямо
цената, като изтъкване изгодността на конкретния
потребителски избор. Поддържането на постоянна
комуникационна връзка с инвестиционните клиенти облекчава, в голяма степен анализът на поведението на крайния потребител. Този подход спомага за своевременната реакция на пазарните тенденции и избор на конкурентни стратегии.
3. Управление на качеството във фазата на
проектиране.
Това е етап, в който намират приложение всички ключови елементи на продукта, набелязани от
маркетинга. Те са определени качествени показатели, характерни за оценката на потребителя относно ползата на конкретния продукт в дейността,
или битът му, имащи функцията на изходни данни.
Чрез проектирането се осъществява на практика
реалният облик на стоката, или услугата, включен
в проектна документация. То е възможно да включва
всички елементи на разширения продукт, като
опаковка, доставка и следпродажбен сервиз, но в
повечето случаи удовлетворява изискванията към
конструктивните параметри на продукта.

За изпълнение фазата на проектиране е необходимо постъпването на определено количество
информация, под формата на данни за изискванията към съответния продукт, конструктивни характеристики, регламентирани в нормативната уредба
за производството на този тип продукти.
Необходимите умения за осъществяване на
цялостната дейност по проектирането са следните[7]:
• определяне на геометрични параметри и
допуски;
• структуриране на функцията на качеството;
• проектиране на производството и монтажа;
• стойностен инженеринг;
• планиране на експерименти;
• анализ на ефектите и отказите;
• анализ на крайните елементи;
• моделиране;
• симулационни методи;
• компютърно проектиране;
• инженерни планове.
Посочените умения се идентифицират със съответен носител в лицето на организационни структури от специалисти. Те може да представляват
фирмени звена/звено имащо за цел трансформацията на входящата маркетингова и инженерна информация в описание на готовия продукт или външнофирмена структура- доставчик на услуги, изпълняващ същите проектантски функции. За постига-
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нето на качество в тази фаза от разработката на
съответен продукт е необходимо наличието на
документация, фиксираща взаимоотношенията
между носителите на съответни умения, документация удостоверяваща изпълнението на изискванията към входящите данни.
В отделни етапи от разработването на проекта е необходимо извършването на официални, документирани прегледи, изпълнявани от представители на всички функции, имащи отношение към
проекта. Тези прегледи имат за цел осъществяване на текущ контрол, който да предотврати допускането на скъпо струващи несъответствия. За постигането на тази цел се използват и проверки на
проектната документация, включващи дейности като[4]:
• извършване на необходимите изчисления с
помощта на алтернативни методи;
• сравнение с аналогични, прототипни проекти;
• анализ на документацията от периодичните
прегледи и проверки до настоящия етап, преди официалното му завършване.
След привършване на цялостният проект следва фазата на краен контрол, утвърждаваща съответствията на проекта, с изискванията към качеството на проектирания продукт. Тя се извършва в
изискваните срокове за приключване на проектирането, зададени от клиента, след което се документира в документи за утвърждаване. В случай,
че клиента предяви възражения към определени параметри на проекта, във връзка с неудовлетворени
от проектанта изисквания се преминава към изменение на проекта. Тези изменения се одобряват от
вътрешен, или външен за проектантското звено
орган.
3.1. Процес на реализация на резултатите
от проектирането.
Това е фазата на разработване и производство на проектирания продукт. Тя започва с навлизане в територията на производителя на входни суровини и материали. Тяхното качество е от основните детерминанти на крайното, продуктово качество.
За избягване на негативните възможности за влошаване на качеството е необходим засилен контрол на доставчиците. Той е препоръчително
предварителен. Процедурата за този контрол се
състои в прецизния подбор на доставчиците, ако
пазарната среда позволява това. Този предварителен контрол се гради на пазарната репутация, на
съответните стопански организации и предоставяни от тях технически спецификации, сертификати
за качество. При липса на необходима информация относно качеството и пазарната репутация производителят трябва да провежда свои изпитания за
доказване на желаното качество. В определени слу-

79

чаи това е твърде скъп подход, което налага използването на доставчици, за които се притежава
информация.
Във фазата на същинския производствен процес параметрите на качеството се постигат чрез
контрола на отделните операции и техническата
въоръженост, наличие на процедурно ръководство
за регулиране на процесите и внедряване на
подобрения, или корекции. В съвременните условия е препоръчително ползването на следните нови техники за откриване на проблемни области и
дефиниране функцията на качеството[4]:
• диаграма на близостта;
• диаграф на взаимоотношенията;
• диаграма “дърво”;
• матрична диаграма;
• анализ на данните по матрицата;
• диаграма “стрела”;
• програмна карта на процеса на вземане на
решения ;
• групуер (Grоupware) техники.
4. Икономически аспекти на качеството.
Качеството на произвежданите продукти води
до извършването на определени разходи. Тези разходи могат да включват директен, косвен труд,
материали, оборудване, извънредни разходи и др.
Данните за разходите могат да бъдат действителни,
определени или оценени [9].
Най- общо разходите, свързани с качеството
на стоките или услугите могат да се подразделят в
две основни групи:
• Преки разходи за постигане на желаното
качество. Това са разходи за обучение и квалификация на персонала, за усъвършенстване на техническите средства, за управление, за контролноизмервателна апаратура и изграждане на система
от процедури за технически контрол, разходи за
провеждане на изпитване и др.[8];
• Косвени разходи, поради лошо качество.
Това от една страна са загубите на производителя,
в следствие отдръпване на част от потребителите,
неудовлетворени от качеството на произвежданата
от него стока, или услуга, имащи материален израз под формата на финансови загуби и нематериален под формата на влошена репутация.. От
друга това е социалната цена, която е необходима
да заплати купувачът, поради невъзможност да
удовлетвори своята потребност, както би желал,
въпреки извършените от него финансови разходи
за покупка[8].
Целта в управлението на разходите, свързани с качеството е определянето и достигането на
техните оптимални размери. Методиката на калкулация на оптималните разходи включва определянето на сумарните такива и избор на тяхната ми-
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нимална величина. Характеристиката на сумарните разходи може да се определи с помощта на два
модела [8]:
• Първият модел е съставен от разходите за
оценка и предупреждение. Една значителна част се
пада на оценката и по- малко на предупреждението.
• Вторият набляга на предупреждението, като
по изгодна алтернатива за управление на качест-

вото. Полагат се усилия за предвиждане на изключително неблагоприятни за фирмата резултати, като снижаване на пазарния дял, загуба на положителна репутация, негативно влияние върху здравето на потребителите и др.
Общият, графичен вид на двата модела е представен на фиг.4.

Фиг.4. Модели за оптимизация на разходите за качество:
1- разходи за предотвратяване на лошо качество;
2- разходи за оценка на загубите от лошо качество;
3- сумарни разходи.
5. Система за управление на качеството.
Постигането на целите по качеството е възможно чрез изграждането на структура от контролиращи и въздействащи, взаимосвързани звена. Те
изграждат системата по качество, имаща за цел
непрекъснатото подобряване на всички равнища във
фирмата.
Системата главно регламентира звената за
управление на качеството, както и тяхното поведение, като отговорности и задължения. Официалният
документ регламентиращ това въздействие е наръчника по качество. Той може да бъде един, главен и много поддокументи, които в течение на
дейността на организацията могат да променят своя
брой. Най-често това са процедурни наръчници.
Всички елементи на управлението на качеството
могат да бъдат регламентирани в тези наръчници
и всеки участник в производствения процес да черпи необходимата информация за задълженията и
отговорностите, по отношение на качеството, на съответната длъжност, която изпълнява.
6. Заключение
За малкия и среден бизнес трябва да се вземе под внимание риска свързан с производството
на стока с ниско качество. Той води до похабяване
на ресурси,рекламации,загуба на престиж и пазари.

Ограничаването на този риск може да се постигне
чрез управление на качеството. Произведеният продукт трябва да задоволява потребителските изисквания и същевременно да служи за защита интересите на стопанската организация. Необходимо е
да се познават международните и преди всичко
европейските стандарти. Така също трябва да се
познават моделите за осигуряване на качеството,функциите,структурата и организацията на системата за качеството,нейното разработване,внедряване и усъвършенстване.
За достигане на така дългоочаквания икономически ръст у нас,особено внимание трябва да
се отдели на интензивния и при това иновационен
характер на новите технологии и продукти. Те възникват не епизодично и спонтанно, а се утвърждават като постоянна съставляваща на икономическия процес. Развитието му все още няма разработена цялостна теория.Онова, което е направено, се
отнася само за отделни негови аспекти.
Ето защо направената разработка относно усъвършенстване управлението на качеството в малките и средни предприятия е само един аспект от
икономическия процес и може да послужи, като база за дискусия.Тя дава отговор на поставената цел
,чрез доизясняване на основните проблеми, какво
трябва да се прави на настоящия етап ,но не може
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да обясни (по обясними причини)какво е необходимо да се направи от гледна точка на бъдещото развитие на нашата икономика и по-конкретно в малкия и среден бизнес.
Тук може да се отбележи, че една от насоките за възприемане на международните стандарти
в областта на качеството e внедряване на стандартите от серията ISO 9000.Те служат като модели
за създаване на съвременна система за управление на качеството.Тяхната основна задача е осигуряването на условия от страна на малкия и среден
бизнес при създаване на качествена продукция.
През последните години процесът на въвеждане на съвременни системи за управление на качеството по модели на ISO 9000 е значително ускорен..Увеличава се броят на получени сертификати за покриване на ISO 9000, както в машиностроенето –“Пневматика” АД, гр.Кърджали, ”Електроди” АД, гр. Ихтиман,”Химко”АД,гр. Враца и др.,така и в малкия и среден бизнес, като “Телетекс”
ООД, гр. София, ”Прософт” АД,гр. София, ТПК
”Мебел”, гр. Троян и др.
Увеличава се и броят на българските стоки получили специални знаци,чрез които се доказва ,че
произведената продукция съответства на изискванията на европейските стандарти.През 1997г. знаците “СЕ” и “GS” получиха ел. инструментите на
“Елтос”,гр. Ловеч, екотекстила на “Буря”гр. Габрово
и “Самоковска комуна”и др.Така малкия и среден
бизнес у нас получава международна известност(включва се в специален списък в Брюксел),която
съдейства за заемане на пазарни позиции в Западна, Централна и Източна Европа.[1].
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IMPROVING QUALITY MANAGEMENT IN THE SMALL AND MIDDLE
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SUMMARY
Making a high- grade product in the present day is a result of a completely new understanding of its actuality.
Competitive products guarantee the rise of relating market share and the profitableness of firms in the long run.
The present exploration accentuates the attention on an effective quality management of the produce in the
small and middle business, on the basis of:
• policy and system of quality- foundation for its management building;
• quality management in a planning period;
• economic sides of quality;
• quality management system.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2002(6)

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА СТОПАНСКИТЕ ПРОЦЕСИ НА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Кирил Ангелов
Реинженерингът на стопанските процеси е съвременен метод за индустриален инженеринг и мениджмънт.
Досега той беше прилаган само в условията на големите предприятия. Развитието на метода както и
усъвършенстването на информационните технологии позволиха той да бъде прилаган успешно и в МСП.
Настоящата публикация изследва ползите от въвеждането на реинженеринга в МСП.
Ключови думи: Реинженеринг на стопанските процеси, индустриален инженеринг и мениджмънт, малки и
средни предприятия.
Key words: Business process re-engineering, industrial engineering and management, small and medium enterprises

Дефиниране на проблема. Реинженерингът [2]
на стопанските процеси /Business process reengineering – BPR/, е съвременен метод за индустриален инженеринг и мениджмънт, при който чрез
използване на информационните технологии, мултидисциплинарни групи от специалисти и съвременни мениджърски подходи, се цели постигането на :
1) увеличаване вероятността за успешна пазарна реализация на новоразработваните изделия
чрез увеличаване дела на интегрираните потребителски функции;
2) намаляване себестойността на произвежданата продукция;
3) увеличаване ефективността на използване
на материалните, техническите и човешките ресурси.
Според една друга, много често използвана
дефиниция на реинженеринга [5], той е метод за
основно анализиране, задълбочено преосмисляне
и радикално реорганизиране на стопанските процеси в индустриалното предприятие, за постигане
на решаващо подобрение на главните икономически резултати – разходи, качество, обслужване и скорост, с цел повишаване конкурентоспособността му.
Реинженерингът е преминал през три етапа в
своето развитие [3]. За първия етап (1990 – 1993),
“раждане”, е характерно постигане на първите успешни реинженерингови решения. Вторият етап
(1993 - 1999) - “растеж”, се характеризира с пазарния бум и комерсиализиране на реинженеринга.
Впечатляващи са резултатите от първите два етапа:
намаляване на разходите, съкращаване на времето за обработване на поръчките, увеличаване на
пазарната адекватност на потребителските качествени характеристики на изделието, драстично намаляване на бюрократизма, отваряне на компаниите към пазара и подобряване на ефикасността им.
В третия етап (от 2000г. до настоящия момент),“зрялост”, реинженерингът се превръща в основен
метод за индустриален инженеринг и мениджмънт

в индустрията на САЩ и другите развити икономики от Г-7. Същевременно, през този етап, за разлика от първите два, реиженерингът ефективно може да бъде прилаган и в МСП. Това става благодарение на неговото доразвитие и усъвършенстване.
Настоящата публикация изследва ползите от реинженеринга за малките и средни предприятия.
Същност на реинженеринга на стопанските
процеси в малките и средните предприятия. С течение на времето, индустриалният инженеринг и
мениджмънт претърпява еволюция – различните
форми на организация на производството – групова (още позната като Тейлърова), предметна,
поточна, предметно-групова (характерна е за гъвкавите производствени системи). При тях индустриалният модел почива на основното допускане, че
изпълнителите са ниско квалифицирани и няма време да бъдат обучени. Това допускане неизбежно
изисква да им се възлагат само прости за изпълнение операции. Именно тези прости операции
изискват сложна координация при производството.
Така самият процес се усложнява от множеството
връзки между отделните операции (фиг.1). Следователно, простите операции изискват сложни процеси за създаване на крайния продукт. За да се
възползват от ползите на простите операции, индустриалните предприятия /ИП/ повече две столетия понасят неудобството, неефективността и
разходите, присъщи на сложните процеси.
При реинженеринга, индустриалният модел се
третира коренно различно. За да се откликне на
съвременните изисквания за качество, обслужване,
гъвкавост и ниски разходи, процесите за създаване на крайния продукт трябва значително да се
опростят. Необходимостта от опростяване води до
сериозни последици за структурата и организацията на процесите.
Но именно гъвкавостта е основната предпоставка за конкурентоспособността на МСП [1]. В едно
малко или средно предприятие типът на произ-
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Фиг.1
производство, специализацията на производствените звена и работните места предопределят една
по-голяма гъвкавост при отразяване изискванията
на пазара. Възможност за ефективно прилагане на
реинженеринга в МСП създава и бурното развитие
на информационните технологии [6,7]. Ето защо,
за едно МСП, реинженерингът е необходимият инструментариум за постигане на ефективност и висока конкуретоспособност.
Характерни особености на реинжинеринга на
стопанските процеси в малките и средните
предприятия. Въпреки огромното многообразие на
процесите и на различните ИП, претърпели реинженеринг, съществуват множество общи характеристики, определящи го като съвременен, модерен и
ефективен в условията на МСП. Тези характеристики са (фиг. 2):
1. Комбиниране на няколко операции в една.
Най-важната и общовалидна характеристика на пре-

образувания след реинженеринг процес, е отсъствието на поточен процес, с множество силно раздробени операции. В новия процес, много от раздробените по-рано операции са обединени в една.
Някои от силно раздробените операции, извършвани дотогава от няколко изпълнители, са комбинирани в една длъжност, която има задължението да
координира стопанския процес. Силно раздробените
стопански процеси са свързани с многократно прехвърляне на работата от един специалист на друг,
поради което грешките и недоразуменията са
неизбежни.
2. Мултидисциплинарни екипи. При реинженеринга на раздробени стопански процеси, ИП възлага изпълнението на логически свързана верига
от операции на един човек, който изпълнява целия
процес. Това е единственият сътрудник, с когото
външният клиент контактува. Такъв сътрудник, който отговаря за стопанския процес от началото до
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края, се нарича отговорен изпълнител на процеса.
Ако обаче един стопански процес е по-продължителен, не винаги е възможно всички операции от
него да се обединят в една задача, която да се изпълнява само от отделен човек. Понякога различните операции се извършват на различни места. В
тези случаи, предприятието се нуждае от няколко
души, всеки от които управлява част от процеса. В
други случаи пък, отделният човек трябва да притежава прекалено много умения, необходими за изпълнението на целия процес, което може да се окаже непрактично. В тези случаи се организират мултидисциплинарни групи, наричани обикновено “отговорни екипи”, чрез които се преодолява многократното прехвърляне на работата от един отдел на
друг. Членовете на единна мултидисциплинарна
група, които по-рано са работили в различни отдели на ИП, разположени в отдалечени едно от друго
места, сега са обединени в едно звено, на което е
възложена пълната отговорност за стопанския
процес. Въпреки че предаването на работата между членовете на екипа също може да породи известни забавяния и грешки, те са незначителни в
сравнение с проблемите, възникващи при прехвърлянето на задачите между отделни организационни звена. Но може би най-важно е, че при новото

положение всеки знае кой е отговорен за бързото и
точно изпълнение на процеса.
3. Отговорност на изпълнителите при вземане на решения. Изпълнителите сами вземат решения. ИП, които предприемат реинженеринг, свиват
стопанските процесите не само в хоризонтално направление (като възлагат на един отговорен изпълнител или екип осъществяването на множество последователно свързани операции), но и във вертикално. Свиване във вертикална посока означава, че
ако при традиционния процес определени изпълнители, при проблеми са се обръщали за решение
към ръководителя си, то при новия процес те взимат решенията самостоятелно. Вместо процесът
за вземането на решения да се отделя от непосредствената работа на изпълнителя, той става част
от нея. Изпълнителите сега сами извършват тази
част от работата, която преди това са вършели
единствено техните ръководители.
4. Изпълнение на операциите в логическата
им последователност. Процесите, подобрени чрез
реинженеринг, не се подчиняват на строгите изисквания за поточна последователност и вместо изкуствено създадена линейна връзка, отново могат
да следват естествения ход на изпълнение. В един
традиционен процес, обикновено изпълнител № J
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извършва операция № J и предава резултата на
изпълнител №J+1, който извършва операция №
J+1. Но защо изпълнител № J+1 да не изпълни
операция № J+1, едновременно с изпълнението
на операция № J ? По този начин линейното планиране на задачите налага изкуствено подреждане,
което забавя трудовия процес.
5. Поливалентност на стопанските процеси.
Традиционните стопански процеси в индустрията
са предназначени да създават масова продукция
за масовия потребител. Всички входни ресурси се
обработват по един и същи начин, за да се създава
стандартна продукция. В съвременния свят на многообразни и непрекъснато променящи се пазари,
логиката за масовия продукт и масовия потребител е вече остаряла. За да се отговори на нуждите,
при съвременните условия, са необходими много
варианти на един и същи стопански процес, всеки
от който е съобразен с изискванията на конкретни
пазари и потребители, с различни условията и различни входни ресурси Същевременно обаче, новите стопански процеси трябва да реализират същия
ефект от мащаба (същите икономии от мащаба),
които са постигнати от традиционните процеси за
масовото производство, за да са приемливи за
потребителите.
6. Разпростиране на трудовия процес между
отделните функционални звена. В традиционните
стопански процеси трудовият процес (операциите)
се насочва към съответните специалисти, а не към
мястото, за което е предназначен. Такъв начин на
реализация на процеса е скъп, тъй като ангажира
няколко отдела. Разходите, съпътстващи движението на документите от един отдел в друг и свързването на отделните части на процеса в едно цяло,
са значителни.
Има случаи обаче, когато е по-ефективно част
от един стопански процес, или целият нов процес,
да се извърши не от потребителя. а от доставчика
на ресурсите. Така например, вместо да се поддържат собствени складови запаси от индустриалните материали, чрез т.н. “аутсорсинг”, може да
се остави управлението на запасите на производителите им, които имат много по-голям опит в това
отношение и са в състояние да извършват необходимите доставки чрез прогресивната логистична
стратегия “точно навреме”. Така за ИП се постига
опростяване на стопанските процесите, защото то
въобще не се грижи за запасите си от материали.
7. Съкращаване на проверките и контрола.
Едни от дейностите, които не генерират добавената стойност при стопанските процеси, са проверките и контролът. При прилагане на реинженеринг,
тези дейности се свеждат до минимум, или поточно, в стопанските процеси проверките се извършват само дотолкова, доколкото са икономически
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оправдани.
Конвенционалните стопански процеси (при масовото производство) са наситени с операции за
проверки и контрол, които не генерират никаква добавена стойност към крайния продукт. Те обаче
трябва да се включат, за да се гарантира правилното протичане на поточния процес.
В стопанските процеси, претърпели реинженеринг, се прилага по-балансиран подход. Вместо
строгите текущи проверки, проверките са по-общи
и на по-дълги периоди.
8. Намаляване на съгласуванията. Реинженерингът минимизира прилагането на още една
дейност, която не генерира добавена стойност –
съгласуването. Той ограничава излишните контакти при протичането на стопанския процеса, с което
намалява възможността за получаване на неточни
данни, които впоследствие трябва да се уточняват.
9. Отговорният мениджър - единствено лице
за контакт. Друга важна особеност на процесите
след реинженеринг е свързана с въвеждането на
т.н. “отговорен мениджър”. Това е от голямо
значение, когато операциите на един стопански процес са твърде сложни или разпръснати и не е възможно обединяването им само от един изпълнител или отделен екип. Отговорният мениджър е буфер между останалия все още твърде сложен процес след реинженеринг и клиента. За клиента отговорният мениджър е изпълнител на целия процес,
въпреки че на практика мениджърът не е такъв.
За да изпълнява ролята си (т. е. за да може да
отговаря на въпросите и да решава проблемите на
клиента), отговорният мениджър трябва да има достъп до всички информационни канали и системи,
които използват изпълнителите на процеса, както
и да умее да комуникира с тях. Отговорните мениджъри често са наричани “пълномощници”. Те са
представители на отдела за обслужване на
клиентите. Но те се отличават от традиционните
представители на този отдел, които най-често са
доста слабо информирани и притежават значително по-малко пълномощия. Пълномощните мениджъри създават на клиентите полезното усещане
за интегриран процес на обслужване, чрез поемането на всичките им проблеми, без да ги занимават с реалната сложност на действителния процес.
10. Доминиране на хибридни централизирано-децентрализирани операции. ИП, подложили своите процеси на реинженеринг, комбинират предимствата на централизацията и децентрализацията за
отделните стопански процеси. Информационните
технологии все повече дават възможност на ИП да
оперират с напълно независими звена, като същевременно се запазва ефектът от мащаба (икономии
от мащаба), който предоставя централизираната организация.
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Ползи от реинженеринга на стопанските
процеси.
Най съществените ползи от реинженеринг на
стопанските процеси могат да бъдат обобщени по
следния начин:
1. Изгодите от интегрирания стопански процес и възлагането му на отговорен изпълнител или
екип са значителни. Избягването на прехвърлянето
на работата от едно звено на друго означава спестяване на грешки, избягване на забавянето и необходимостта от преработки. Обикновено, един
процес, осъществяван по този начин, протича до
десет пъти по-бързо от традиционния поточен
процес, който заменя.
2. Интегрираните процеси имат също така помалки разходи за мениджмънт. Самите отговорни
изпълнители имат грижата за навременното и бездефектно задоволяване на изискванията на потребителите и затова се нуждаят от много по-малко
контролиране. Вместо това, предприятието поощрява тези сътрудници с нараснали отговорности и
права да откриват нови творчески пътища за непрекъснато намаляване на разходите и на времето
за изпълнение на процеса, без от това да страда
качеството. Подобреният контрол е другата значителна полза от интегрирания процес, с участието
на по-малко изпълнители. Натоварени с повече
отговорност, изпълнителите правят контрола върху качеството на изпълнението много по-лек.
3. Преимуществата от свиването на стопанските процеси във вертикална и хоризонтална посока са намалените престои, по-ниските постоянни
разходи от по-доброто обслужване на клиентите и
по-голямата отговорност на изпълнителите.
4. В процесите след реинженеринг, трудовият
процес се подрежда в зависимост от това, кое след
кое трябва да следва. Делинеаризираният процес
се ускорява по две причини. Първо, много операции се изпълняват едновременно. Второ, съкращава се времето между началната и крайната фаза
на процеса, намалява се вероятността да възникнат значителни промени, които да обезсмислят вече извършената на по-ранни фази работа или да

възникнат несъответствия между извършеното на
различните етапи. Поради това, по-рядко се налага
преработване, което е основната причина за
забавяне.
5. Получаване чрез поливалентността на разнородна продукция с отразени индивидуалните изисквания на всеки потребител. С други думи - елиминиране на стандартизацията в предлаганите стоки
и услуги.
6. Чрез реинженеринг на стопанските процеси и аутсорсинга може да се постигне значително
съкращаване на складовите запаси.
7. При новите системи за проверка се допускат малки и по-ограничени отрицателни последствия от закъснението, с което се констатира
нарушението, или от отчитането на сумарния ефект
от него, отколкото при прекалено строг текущ
контрол. Тези последствия се компенсират от рязкото намаляване на разходите и проблемите, свързани със стриктния самоконтрол на предприятието.
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BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING IN SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES
Kiril Anguelov

SUMMARY
BPR is a contemporary method of engineering and management. It has been applied only in the big company. Till
now BPR development and improvement gives an opportunity to SME’s to apply it successfully.
This paper analysing the possible advantages of using BPR in SME’s.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2002(6)

СТРАТЕГИЧЕСКАТА РОЛЯ НА РЕСУРСИТЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА
УСТОЙЧИВИ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Марияна Кузманова
Университет за национално и световно стопанство - София
В статията се подчертава необходимостта от прилагането на дългосрочен подход, който позволява да се
избягват слабостите, свързани с ресурсните проблеми на организацията и акцентирането върху нейните краткосрочни цели. Динамичният анализ на ресурсите представлява част от процеса на създаване на устойчиви
конкурентни предимства и разработването на стратегия. Ключов момент в анализа на вътрешната среда е да се
определят силните и слабите страни на организацията, които се основават на нейните имущество и умения. В
тази връзка от особена важност е да се обясни, по какъв начин имуществото и уменията формират базата за
поддържането на устойчивите конкурентни предимства на организацията.
Ключови думи: стопанска организация, ресурси, концепция, ориентирана към ресурсите, устойчиви конкурентни предимства
Key words: business organization, resources, Resource-based view, sustainable competitive advantages

През последните години външната среда на
организацията се отличава с растящи изменчивост
и комплексност. В тази връзка трябва да се имат
предвид следните тенденции в нейното развитие:
• ускоряване на глобализацията в световен
мащаб;
• изменения в демографската структура и в
ценностната система на населението;
• процес на диференциация в доходите и благосъстоянието на отделните страни и слоеве от
населението;
• процес на изграждане на пазарно стопанство в бившите социалистически страни;
• увеличаване на безработицата;
• разпространение на нови знания, технологии
и информационни системи, включително възходящо развитие на микроелектрониката, биотехнологиите, ядрената и лазерните технологии;
• намаляване на запасите от суровини, горива и енергия в световен мащаб, стимулиране политиката на икономии и разработването на нови
материали;
• увеличаване ролята на екологичните движения и прилагането на политика, ориентирана към
спазване принципите на устойчивото развитие;
• акцент върху високото качество и перфектционизма в производството на стоки и оказването
на услуги;
Тези тенденции пораждат редица предизвикателства пред съвременните организации. [Фиг.1]
Ножицата на времето очертава две важни особености на външната среда и нейното въздействие
върху организацията. От една страна, поради увеличаващата се комплексност на средата расте
времето, необходимо за ответна реакция на организацията във връзка с процеса на нейното адаптиране към измененията на средата. От друга
страна, поради растящата изменчивост на среда-

Фиг.1 Растяща комплексност и динамика
та се скъсява времето за ответна реакция от страна на организацията. На тази основа възникват редица предизвикателства пред органите на планиране в организацията с оглед своевременното прогнозиране на възможните изменения във факторите на външната среда и тяхното адекватно отражение в плановите документи и начина на решаване
на възникващите проблеми. Посредством разработването на система от планове организацията
осигурява гъвкавост в своето поведение като отговор на непрекъснатите промени в средата.
Технологичните промени представляват съществен фактор за ускореното развитие на съвременните бизнес организации. Главна роля в този
процес заемат иновациите (нововъведенията), които могат да се дефинират не само като научни
изобретения и технически усъвършенствания, но и
като изменения на потребности, търсене, мода.
Инвестициите в нова техника са особено интен-
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зивни тогава, когато старите технологии са изчерпали своите възможности за ускоряване на растежа в организацията, за повишаване качеството на
произвежданите стоки и услуги и за намаляване на
производствените разходи. Слабият интерес към
иновации в организацията се обуславя от различни
причини:
• особености на нейната организационна
структура: бюрократична организация, липса на гъвкавост и склонност да се поема риск, съпротива
срещу всякаква промяна;
• особености на продуктовия микс на
организацията:
технология: наличие на незаинтересовано отношение спрямо промените в техниката и
технологиите; провеждане на мероприятия, които
водят до незначителни подобрения в използваните
технологии и са свързани с малък риск, като не са
ориентирани в дългосрочна перспектива;
потребители: слаб успех на новите продукти,
консерватизъм и съпротива срещу новото; слабо
изучени нови потребности;
пазарна структура: олигополистични и монополистични пазари;
разходи: значителен обем на разходите, свързани с проучването, изследването и внедряването
на новите техника и технологии; необходимост от
защита на инвестициите в съществуващите технологии и др.;
доходност: високи печалби от съществуващата
продуктова структура;
• специфичните макроикономически условия
в страната:
неблагоприятна стопанска конюнктура;
липса или неефективност на правителствените мерки за поощряване на иновационната дейност;
слаба покупателна сила на населението;
ограничени възможности за износ;
Разкритите особености на бизнессредата предполагат нови методи за управление и нови умения
от управленските кадри. Водещо изискване в тази
насока е оптимизирането на разходите, което ще
позволи да се произвежда с все по-малко ресурси
за единица продукция при все по-високо качество.
При това в центъра на анализите с особена острота се поставя въпросът, как с наличните ресурси
да се създават и запазват сравнителните конкурентни предимства в условията на изключително динамичната среда. На тази основа организациите ще
бъдат в състояние да оперират с успех на силно
ограничените пазари като предлагат конкурентни
продукти и реагират гъвкаво на измененията в

бизнессредата.
Именно специфичните ресурси на организацията са средството, което подпомага нейното дългосрочно успешно функциониране на фона на динамичните пазари. Те са главната предпоставка за
съществуването на устойчиви конкурентни предимства и завоюваните позиции на пазара. По този начин от стратегическо значение е отговорът на въпроса “Какво е в състояние да произвежда организацията?”, т.е. какви са нейните потенциали от ресурси като основа за адекватното й позициониране
на пазара.1 Акцентът върху материалните и/или
нематериални ресурси на организацията (Resourcebased view), които са в голяма степен неповторими или ограничени на пазара, представлява опит
за обяснение на устойчивите конкурентни предимства на организацията от гледна точка на комбинирането на нейните ресурси по начин, който й осигурява дългосрочен успех в условията на изострена конкурентна борба.
Ориентацията към ресурсите на организацията налага те да бъдат характеризирани задълбочено от гледна точка на техните особености и връзките им с устойчивите конкурентни предимства на
организацията. Според Барни “фирмените ресурси включват имуществото, уменията, организационните процеси, атрибутите на фирмата, информацията, знанията и др., които позволяват на фирмата да функционира и да прилага своите стратегии
като непрекъснато повишава ефективността. При
това ресурсите могат да се структурират в четири
групи: финансов капитал, физически капитал, човешки капитал и организационен капитал.”2
При стратегическия анализ на ресурсите акцентът е поставен не толкова върху материалните
ресурси (оборудване, сгради, суровини и др.), колкото върху нематериалните ресурси, а именно
върху:
• уменията (ноу-хау, експертни знания, опит,
иновативна организационна култура, атмосфера на
сътрудничество и взаимопомощ, лоялност на
потребителите, имидж и др.);
• специфичните за организацията атрибути
(патенти, лицензи, концесии, търговски марки и др.)
Ресурсите трябва да отговарят на няколко
критерия, за да бъдат определени като стратегически и решаващи за дългосрочния успех на организацията (вж. Фиг. 2):
1. Да играят съществена роля за пазарните
позиции на организацията, т.е. потребителите трябва да осъзнават допълнителната полза от използването на съответния ресурс при производството и

1 Prahalad, C./ Hamel, G., Nur Kernkompetenzen sichern das Ьberleben, ln: Harvard Manager, Heft 2, 1991, S.
66-78
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Фиг. 2 Ресурси от съществено значение за дългосрочния успех на организацията
предлагането на продуктите на организацията.
2. Да се отличават със специфичност/ рядкост.
3. Да притежават ограничени възможности за
имитиране, т.е. колкото по-лесно могат да бъдат
имитирани уменията на дадена организация, толкова в по-малка степен може да бъде защитен
нейният стратегически потенциал.
4. Да не съществуват ресурси-заместители.
Това важи с особена сила предвид развитието на
новите техника и технологии.
При анализа на ресурсите от съществено значение е да се отговори на въпроса, защо дадена
организация постига съществени успехи в сравнение с нейните конкуренти, т.е. да се потърсят обяснения за динамичното развитие на ресурсите и промените в конкурентните позиции на организацията.
В тази връзка решаващо е значението на ефективните стратегии, които позволяват бърза адаптация
към промените в бизнессредата и улесняват процеса на придобиване на умения като основа за създаването на устойчиви конкурентни предимства. За
решаването на тези задачи централна роля играе
непрекъснатият стремеж за възстановяване на равновесието между разполагаеми ресурси и желани
цели чрез непрекъснато обучение на персонала и
иновиране на дейността и ресурсите. При това от
ръководството на организацията се изисква активна позиция с оглед пазарните дадености не само
да бъдат използвани, но и да бъдат променяни.
Подходящи решения в тази връзка са изменения в
организационната структура, разширяване на иновативните подходи и техники, привличането на нови специфични ресурси, интензивно използване на
ресурсите с оглед подобряване на конкурентните
позиции и др.
Конкретните дейности по ефективното използване и развитие на ресурсите могат да бъдат систематизирани по следния начин:3
1. Концентриране на ресурсите с оглед постигането на системата от цели на организацията;
2. Акумулиране на ресурси с акцент върху
натрупания опит и ноу-хау, включително разширяване на съвместните инициативи с други организа-

ции (създаване на рискови предприятия, закупуване на лицензии и др.);
3. Допълнително използване на ресурсите
чрез увеличаване на синергичния ефект и тяхното
балансирано използване;
4. Съхранение на ресурсите, включително рециклиране и съвместно използване с външни
партньори;
5. Възстановяване на ресурсите, т.е. намаляване на амортизационния срок и обновяване;
Засиленото внимание към ресурсите на организацията не намалява значението на задълбочения анализ на завоюваните от нея пазарни позиции
и перспективите за подобряване на нейните устойчиви конкурентни позиции. Напротив, при избора на
приоритети за развитие на ресурсите и уменията
на организацията от съществено значение е изследването на пазарите, на които ще действа организацията с оглед избора на привлекателни за нея
пазари. Следователно интегрираният подход към
ресурсите и пазарите изисква последователно изследване на структурата, ресурсите, пазарното поведение и стратегиите на организацията.
Развитието на стопанството се характеризира с непрекъснато изменение на търсенето,
предлагането, конкуренцията и другите рамкови
условия, които влияят върху решенията на бизнесорганизацията. В тази връзка от изключителна важност за нейното ефективно управление са постоянният контрол на цялата система от фактори и
свързаното с тяхното въздействие адаптиране на
организационните структура, процеси и стратегия.
При това отдавна стратегическата промяна се е превърнала от изключение в стандартна управленска
процедура, която поставя пред ръководството на
бизнесорганизацията значителни изисквания.
Преодоляването на драстичните изменения в нейната заобикаляща среда и утвърждаването на конкурентните й позиции предполагат непрекъснат стремеж към подвижност, гъвкавост и приспособяване
по отношение на изменчивите фактори на средата.
В резултат на оживените дискусии през 70-те
години на ХХ-ти век се развива формулираната от

2 Barney, J., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Reading, 1996, p. 143
3 Hamel, G./ Prahalad, C., Strategy as Stretch and Leverage, 1993, pp. 78.
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Якоб концепция за “гъвкавостта на развитието”.4
Според тази концепция гъвкаво организирани трябва да бъдат не само производствените капацитети
в бизнесорганизацията, но и всички нейни подсистеми и тя като цяло. В условията на изострена конкурентна борба с особена сила се поставя въпросът за запазване на завоюваните конкурентни
предимства. В тази връзка на преден план излиза
стремежът за оценката на бъдещите изменения на
околната среда на стопанската организация като
база за вземане на управленски решения. По този
начин изпреварването се превръща в един от главните стратегически фактори за успех, свързан с
определянето на латентните (неявни) възможности
и заплахи на средата. То позволява:
• своевременно да се разпознаят кризисни
ситуации, свързани със собствения бизнес и бизнеса на конкурентите, включително с ресурсни
проблеми;
• в максимална степен да се използват възможностите на пазарите, на които стопанската организация действа, или възнамерява да участва;
• своевременно да се въведат нови техничес-

ки норми и стандарти;
• навременна оценка на важни за стопанската организация социо-политически промени, включително законови разпоредби, изменения в потребностите на потребителите и др.;
• генериране на допълнителни възможности
за ефективна дейност на стопанската организация.
Тези предимства на стратегическото предвиждане поставят оперативното разузнаване и неговите резултати на заден план в системата за
стратегическо управление на стопанската организация. Главното различие между двата типа предвиждане е свързано със системата от показатели,
чието поведение се изследва. Като правило оперативното предвиждане е ориентирано към показателите за ликвидност и оценка на резултатите от
дейността на стопанската организация, докато при
стратегическото разузнаване акцентът е поставен
върху стратегическите потенциали за успех (портфейл от дейности, технологични иновации и др.).
Най-общо различията между двата типа предвиждане са дадени в Таблица1.

а лица 1. Различия ме ду оперативното и стратегическото предви дане
Същественото различие между двата вида
предвиждане е свързано с вида информация, която постъпва на техния вход. При оперативното
предвиждане използваната информация е предимно добре структурирана, в повечето случаи в количествено изражение, с ограничени граници на
интерпретация, докато при стратегическото предвиждане преобладава лошо структурираната с качествено изражение информация, при това понякога тя е в голяма степен противоречива, което разширява значително диапазона на нейното интерпретиране. На тази основа различни са уменията, които са необходими при двата вида предвиждане.
ри оперативното предви дане преобладава стремежът за аналитичност, компетентна оценка на за-

кономерностите в развитието и доказателственост
ри стратегическото предви дане акцентът е поставен върху усилията за убедителност, въпреки че
не са изключени противоречиви оценки, поради широкото използване на субективни преценки.
Поради особеностите на информацията, която се използва при стратегическото предвиждане,
а именно необходимостта от широк диапазон на
нейното интерпретиране, не е целесъобразно тази
дейност да се делегира на лица, които нямат пряко
отношение към използването на неговите резултати.
Това не изключва възможността, обаче, в процеса
на осъществяване на стратегическото предвиждане да се използват знанията и опита на външни и
вътрешни по отношението на организацията екс-

4 schenbach, R., H. Kunesch. Strategische Konzepte, Stuttgart, 1996
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перти. За разлика от това при оперативното предвиждане се прилагат разнообразни стандартизирани информационни процедури и институционализирани форми.
Задача на оперативното предвиждане е да определи вероятните отклонения на прогнозираните
показатели спрямо очакваната динамика на тяхното изменение, докато при стратегическото предвиждане получаваните оценки са в повечето случаи в
неподходяща форма, това са т.нар. слаби сигнали.5
Предвид особеностите на двата вида предвиждане особена актуалност придобива въпросът за
тяхното ефективно съчетаване, което ще позволи
да се комбинират резултатите им и да се подпомогне отговорът на следните въпроси:
• В каква степен дадени “слаби сигнали” от
стратегическото предвиждане влияят върху резултатите на оперативното предвиждане?
• Възможно ли е формулирани закономерности посредством оперативното предвиждане да се
интерпретират по-добре от гледна точка на
познанията, придобити за съответните явления, в
процеса на стратегическото предвиждане?
• Къде трябва да бъде поставена границата,
която определя дадени изменения на средата като
“слаби сигнали” или като индикатори за оперативно предвиждане?
• Могат ли стратегическото и оперативното
предвиждане да се разглеждат като равностойностни и взаимно допълващи се методи и информационна база за стратегическото управление на стопанската организация?
При класическите методи за прогнозиране
(най-вече при количествените) акцентът е поставен
върху закономерностите между отделните променливи в периода на изследване, или налице е т.нар.
каузално-аналитично мислене, свързано с трудовете на Нютон в областта на естествените науки.
Различно е схващането на Галтунг, според който
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социо-икономическите взаимозависимости могат
да се разглеждат само като квази-закони, които в
никакъв случай не остават постоянни с изменение
на времето и областите за анализ и оценка.6
Напротив, социо-икономическите закономерности
проявяват значителни многообразия в рамките на
един по-продължителен период от време. Става дума за социални системи, които са отворени, чиито
граници подлежат на съществени изменения с течение на времето. Появява се обозначената от
Галтунг “трета променлива”, която влияе драстично върху параметрите на досегашното развитие.
При това като правило състоянието на системата
е резултат от комбинираното действие на разнообразни фактори. В тази връзка стратегическото предвиждане има за задача, от една страна, да дефинира възможните каузални взаимозависимости, а
от друга страна, да се опита да открие възможните “трети променливи”, които биха повлияли съществено върху хода на разглежданите процеси.
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SUMMARY
The article attempts to introduce a long-term perspective that helps a business avoid weaknesses caused by
resource problems and short-term goals. The dynamic analysis of the resourses is a part of the process of building of
sustainable competitive advantages and strategy development. A key step in internal analysis is to identify the strengths
and weaknesses of the organization that are based on its assets and competencies. It is very important to explain how
assets and competencies become the bases of sustainable competitive advantages.
5 Ansoff, H. I., Mc. Donell, Implantic Strategic Management, 2-nd edition, New York/London, 1990.
6 вж. Galtung, J. Methodologie und Ideologie, Band I. Frankfurt, M., 1978.
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ПРОБЛЕМИ НА ЛОГИСТИЧНИЯ МЕНИДЖМЪНТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАКОВЕ И БОИ
Станислава Ковачева
Лесотехнически университет-София
В статията са представени основни данни за състоянието на лаково-бояджийските предприятия през периода 1995-1999 година. Въз основа на тях са очертани основните проблеми на малките и средни предприятия от
този бранш и са набелязани главните насоки, по които трябва да върви логистичния мениджмънт в тях за да
формира правилни управленски решения за подобряване на бизнес климата в тях.
Ключови думи: малки и средни предприятия, лакове и бои, логистика, управление
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През последните години малките и средни
предприятия (МСП) от повечето производствени
браншове в България изпитват “неочакван” дискомфорт и значителни затруднения при осъществяване на своята дейност. Неочакван, защото в същото
време общественото и медийно пространство е наситено с информационен шум за:
• правителствени решения в подкрепа на МСП;
• законодателни промени;
• данъчни облекчения;
• международни донорски фондове;
• банкови кредитни линии и т.н. и т.н.
Тази информация, вместо да съдейства и
улесни дребните производители, води до повишаване на напрежението в бизнес средата на МСП
поради ред причини:
• информационно затъмнение;
• бюрократични и административни пречки;
• силно свит реален кредитен пазар;
• монополен натиск и нелоялна конкуренция много често, подкрепяни от държавата и др.
Това са само малка част от многото проблеми на МСП в България. Целта на настоящата публикация е да съсредоточи вниманието на мениджърите в МСП от лаково-бояджийския бранш върху

основните концептуални насоки на логистичното
управление. Тяхното разбиране и прилагане би екраниранирало въздействието на много от гореспоменатите общи смущения в българската бизнес
среда.
Повечето малките и средни предприятия, произвеждащи лепила, лакове, бои и свързващи вещества от частния сектор са сравнително млади – около 10-12 години в най-добрия случай. Фирми от
тази категория са и част от приватизираните през
последните години. Данните от съпоставяне на пазарния дял на основните групи участници в производството и търговията с лаково-бояджийски материали показват нарастване на дяловото участие на
МСП около 1995 – годината на крупни приватизационни сделки в бранша – фиг.1. В периода след
1995 г. се наблюдава изравняване пазарните дялове и дори известен спад на този за МСП, което вероятно се дължи на понижаване на общите показатели в този сектор от икономиката. Поради това е
много основателна и навременна една по-широка
обществена дискусия по проблемите свързани с
създаване, поддържане и развиване на дадена
дейност в предприятия, отговарящи на параметрите за малък и среден бизнес.

Фиг.1.Пазарен дял на основните участници в
производството и търговията с лакове и бои в
България.
Fig.1. Market parts of basic sources of varnish
and paint materials in Bulgaria before and after
the selling period in this manufacture branch.

Проблеми на логистичния мениджмънт в ...

Съгласно Европейския модел за оценка на
дейността на малки и средни предприятия предложен от EFQM[1] (Европейската фондация за управление на качеството) и подкрепен от Европейската
комисия и ЕOQ (Европейската организация за качество) стопанската организацията трябва да отговаря на следните условия:
• годишен оборот до 40 млн.евро;
• баланс до 27 млн.евро;
• независимост – не повече от 25% от капи-
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тала или правото на глас да се притежава от една
или повече големи организации и
• численост до 250 души.
Най-общо този модел може да се онагледи
чрез схемата представена на фиг.2 [1], от която
става ясно, че на логистичното управление на материалните потоци и на процесите и връзките между тях се отдава голямо значение – около 48 % от
общата оценка, която дадена фирма или предприятие получава.

Фиг.2. Европейски модел за малки и средни предприятия (процентите изразяват
части от общата оценка на дадено МСП)
Fig.2.European model for Small- and Medium-size Enterprises (SMSE) (the percents are parts
of grade of SMSE)
Доколко лаково-бояджийските предприятия,
отговарящи на този модел също отдават значение
на тези проблеми може да се спори. Те по-скоро
се опитват да решават проблемите селективно и
трудно постигат достатъчна степен на логистична
интеграция при взимане на дадено управленско
решение. Ако се обърне внимание на индексът на
лаково-бояджийската промишленост през периода

1996-1999 г. [2] , изчислен спрямо този през 1995
ще видим (фиг.3), че той спада през всяка изминала година. Силният спад на износа на лакове и бои
за този период и същевременното рязко увеличаване на вноса на тези продукти – фиг. 4 също говорят за наличие на много нерешени проблеми при
производството и реализацията на стоки, за които
има реално търсене на българския пазар [3] .

Фиг.3. Индекс на лаковата промишленост
(MLP) в България за периода 1996-1999 година
(1995 г.=100%)
Fig.3.Index of MLP for the period from 1996 to
1999 year (1995=100%)

Фиг. 4. Внос и износ на лакове и бои за периода 1995-1999 година
Fig.4. Import and export of lacquers and paints
from 1995 to 1999 year
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Този резултат се дължи на сложен комплекс
от причини, но при всички случаи се дължи и на
липса на ефективно действаща система за управление на връзките, както вътре в дадената организационна структура, така и извън нея при контакт с
външната икономическа среда. Тази гъвкава и адаптивна система е именно микрологистичната система, създадена, организирана и управлявана на ниво предприятие. Тя е тази, която би могла да осигури ефективни управленски решения, които да повишат показателите на даденото предприятие, било то малко и ли средно.
Две са основните посоки на интеграция, на които би трябвало да обърнат внимание дребните производители от лаково-бояджийския бранш за да могат да подобрят показателите на предприятията и
да осъществяват ефективно дейността.Това са:
• На първо място - необходимостта от взаимодействие и взаимозависимост между обособените вече организационни структури на маркетинга и логистиката – фиг.5. Изследванията показват
[4] , че мениджърите по маркетинг и логистика, макар и да не могат да постигнат пълно съгласие в

някои области на отговорност са достигнали до
схващането, че взаимодействието между двете направления трябва да бъде ефективно управлявано,
ако фирмите и организациите искат да контролират успешно сложните пазари на 21-ви век.
Основната задача на логистичния мениджмънт
в съвременните условия е да съдейства за изпълнение на стратегическите цели на фирмата и за
създаване на конкурентни преимущества.
• На второ място - взаимодействието между
традиционния “маркетингов микс” или правилото
на “четирите P” (price – product – promotion – place)
[4] и не толкова популярния негов аналог “логистичен микс” или правилото на “седемте R” - “ensuring the availability of right product, in the right quantity and the right condition, at the right place, at the
right time, for the right customer, at the right cost”[5].
Именно чрез взаимодействието на двата микса и техните основни характеристики – продукт,
място и цена, представено на фиг.6 се постига основната цел на дадена дейност - удовлетворяване
на потребителското търсене.

Фиг.5. Маркетинг и логистика – функции и взаимовръзки.
Fig.5. Marketing and Logistics – functions and dependence
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Фиг.6. Взаимодействие между маркетинговия микс и логиситчния микс
Fig.6.Dependence between Marketing- and Logistics-mix
По отношение на фактора цена логистичния
мениджмънт обикновено оказва пряко влияние при
постигане на стратегическите, корпоративните или
финансови цели, зададени от маркетинга. Възможността за реализация на маркетинговата ценова политика е силно зависима от управленските решения за осъществяване на логистични дейности като:
транспорт – избор на вида на транспорта, превозвача, спедитора, маршрута; складиране; обработване на товарите; управление на запасите и т.н.
Това е така, защото разходите за тези дейности
могат да достигнат размери, съпоставими, а в много отрасли и превишаващи, себестойността на продукцията [6] . Ето защо стратегията на ценообразуването е тясно свързана с маркетинговата и логистична стратегии на фирмата – производител. Логистичната стратегия задава нивото на общите разходи за логистична поддръжка, съставляваща част от
базовата цена на готовата продукция, а от маркетинговата стратегия зависи планираното ниво на рентабилност и потребителската цена.
Друга сфера на взаимно пресичане на интересите на маркетинга и логистиката са продуктовите характеристики и преди всичко асортимента
на продукцията, който се определя от маркетинговата стратегия на фирмата и много силно влияе на
разходите за логистична поддръжка.
Взаимодействието между логистиката и маркетинга по параметъра място обикновено се свежда до избор на точката за доставяне на основния

обем готова продукция и до определяне стратегията на дистрибуция и продажба – структура на дистрибуционните канали, съотношение между търговия на едро и търговия на дребно и т.н.
В заключение може да се каже, че малкото
или средно предприятие не само от лаково-бояджийския бранш е длъжно да развива логистична
система не противоречаща на общата маркетингова и производствена стратегия. Отсъствието на
ясна логистична стратегия може да постави фирмата в позицията на наблюдател без ясна перспектива за бъдещето, неспособен навреме да реагира
на динамиката на пазарното търсене. Мисията на
логистиката във фирмата е да осигури:
• контрол на качеството на продуктите и
услугите;
• ниво на конкурентноспособност;
• интеграция на маркетинговата, производствената и снабдителната стратегия;
• реализация на фирмените цели;
• позиционирането й на пазара спрямо конкурентите.
Главните области, в които е необходимо тясно взаимодействие на маркетинга и логистиката и
съответно на елементите на двата микса включват:
• проектиране на стоките;
• определяне на цените;
• прогнозиране на пазара и продажбите;
• политиката на обслужване на клиентите;
• брой и разположение на складовете;
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• политиката на управление на запасите;
• обработване на поръчките;
• дистрибуционни канали и т.н.
В съвременните условия на фирмен мениджмънт, по пътя на евроинтеграция и устойчиво развитие, взаимодействието между маркетинга и логистичното управление в МСП от лаково-бояджийския бранш е от изключително важно значение за
повишаване ефективността от дейността, повишаване качеството на обслужване на потребителите
и все по пълно задоволяване на потребностите им.
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LOGISTICS MANAGEMENT PROBLEMS IN THE SMALL- AND
MEDIUM-SIZE ENTERPRISES FOR MANUFACTURE OF LACQUERS
AND PAINTS
Stanislava Kovacheva
University of Forestry-Sofia

SUMMARY
The basic data of the manufacture of lacquers and paints for the period from 1995 to 1999 year are presented in
the article. On the basis of it the problems of the Small- and Medium-size Enterprises in this field of economy are
reported. The basic trends of development of logistics management with efficient resolutions for better business climate
are carried out.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2002(6)

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СОБСТВЕНО ИЛИ ВЪНШНО ЛОГИСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Иван Димитров
В статията са разгледани част от проблемите при вземането на решение за собствено или външно логистично обслужване на предприятието. Представени са основните разходни критерии за оценка на решението. Посочени
са по-важните проблеми при практическата реализация на това решение.
Ключови думи: логистика, логистично обслужване, решение “да се произведе или закупи”
Key words: logistic, logistic service, “make-or-buy” decision

1.Въведение
С нарастващата динамика на пазарите все поголяма роля придобива въпроса за гъвкавостта на
фирмата при адаптиране към променящите се пазарни характеристики. Един от проблемите при осигуряване на повишени възможности за приспособяване към пазарните изисквания е правилното
очертаване на контурите на дейността на организацията. Предмет на изследването е логистичното
обслужване на организацията. В тази връзка целта
на статията е да разгледа проблемите, с които се
сблъсква организацията, при намиране на оптимална пропорция между собствената и външна реализация на логистичните процеси. В рамките на поставената цел се разглеждат две основни задачи.
Първо, представяне на основните разходни критерии за оценка на решението за собствено или външно логистично обслужване и второ, дискутиране на
основните практически проблеми, които възникват
при реализацията на това решение.
Въпросът за собствена или външна реализация на определени части от фирмените процеси и
дейности е известен в литературата като дилемата “да се произведе или закупи” (make-or-buy).
Оценката на алтернативите “да се произведе или
закупи” най-често представлява елемент от комплекса стратегически решения на предприятието,
тъй като засяга преди всичко идентичността на организацията и не може да се сведе само до схематично сравняване на разходите при двете алтернативи. Все пак следва да се отбележи, че в практиката основен движещ мотив на голяма част от този
вид решения представлява стремежа за разкриване на допълнителни възможности за съкращаване
на разходите. Затова в статията ще акцентираме
преди всичко на разходните критерии за оптимално разпределение на логистичните процеси.
2. Разходни критерии за оценка на решението за собствено и външно логистично обслужване
Въз основа на проведено изследване на литературните източници по тази проблематика могат
да се обобщят пет основни отправни точки (възмож-

ности) за повишаване на ефективността чрез предоставяне реализацията на логистичните процеси
на външна организация [1,2,4,5,9,10,14,21,]. Тук
следва да се отбележи, че всяка една от представените възможности трябва да бъде обект на внимание и анализи при всеки конкретен случай на
вземане на решение за собствено или външно логистично обслужване. Пропускането на някоя от тях
създава предпоставки за недостатъчно задълбочен
анализ и всестранно оглеждане на посочения
проблем, което води до формиране на погрешни
оценки за предимствата на едната или другата
алтернатива.
2.1. Съкращаване на разходите чрез повишаване обема на логистичната дейност
Възможности за трайно понижаване на себестойността на единица изделие се получават много
често в тези случаи, в които обемът на продажбите
и пазарния дял могат да доведат до понижаване на
разходите и в които себестойността на единица изделие зависи от размера на предприятието. Трябва
да се подчертае, че такива ситуации може да се
срещат сравнително по-рядко в областта на
логистиката, отколкото при решаването на подобен въпрос в областта на производството, но все
пак в определени случаи тази възможност може
да има решаваща роля.
Например, ако производител на хранителни
стоки с голяма трайност захранва с големи партиди централните складове на отделни търговци на
дребно и освен това е необходимо да транспортира в обратна посока голямо количество амбалаж,
то не би могло да се очаква някакво значително
намаляване на разходите, ако самостоятелно извършвания от него транспортен процес се предостави на външна организация. Тук е необходимо да
се отбележи, че организациите, занимаващи се с
транспорт на товари, не реагират с трайна промяна на единичните разходи при повишаване размера на транспортираните стоки поради това, че в този пазарен сегмент действат преди всичко малки
предприятия, които не могат да генерират значим
и мултиплициращ се ефект от нарастването обе-
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ма на дейността.
Вземането на оптимални решения за собствено или външно логистично обслужване предполага достатъчно точно познаване на зависимостта
между разходите и обема на дейността.
Съществуването на възможност за съкращаване
на разходите чрез увеличаване на количеството не
означава непосредствена подкрепа на решението
за прехвърляне на логистичните дейности на външна организация. Например може да се окаже, че
при предлагане на продукцията на определени па-

зари решаващ фактор за крайния успех е самостоятелното изпълнение на логистичните дейности.
В този случай една от възможностите за повишаване на конкурентноспособността в посока на намаляване на разходите е предприятието да предложи реализираното от него логистично обслужване и на други организации [12,13]. Целта тук е с
възприемането на допълнителни логистични поръчки да се достигне оптимален обем на логистичната дейност според критерия разходи – фиг. 1.

Фиг. 1. Зависимост “разходи - обем” на логистичната дейност
На това място следва да се подчертае, че вземането на едно такова решение, не рядко е свързано с множество проблеми. От една страна тази
своеобразна диверсификация означава навлизане
в чужди пазари, а от друга много често се оказва,
че като клиенти на логистичния отдел на организацията трябва да бъдат привлечени и нейните продуктови конкуренти.
2.2. Съкращаване на разходите чрез оптимизация на натоварването
Основен проблем за много предприятия със
собствено логистично оборудване не е достигането на оптимален размер на логистичната дейност,

а постигане на високо средно натоварване на
оборудването. Този проблем е характерен преди
всичко за фирмения транспорт в случаите, когато
предприятието доставчик не приема и транспортира обратно съответния амбалаж (тара). Така неговото натоварване ще бъде по-ниско, отколкото ако
тази дейност се реализираше от спедиторската
организация, която би могла да съчетае натоварването на транспортните средства. Проблемът за високото средно натоварване на логистичните мощности се откроява особено силно при предприятия
с ясно изразен сезонен цикъл на продажбите –
фиг.2.

Фиг. 2. Проблеми с натоварването на логистичния капацитет при собствено логистично обслужване
и сезонност на дейността
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Преминаването към външно логистично обслужване може да допринесе за смегчаване на този
проблем. Причина за това е, че специализираното
логистично предприятие от една страна обслужва
множество организации, а от друга може да съчетае цикличността в търсенето на продукцията на
своите клиенти, което му позволява в по-голяма степен да минимизира риска от недостатъчно натоварване на логистичния капацитет – фиг. 3.
Повишаването на ефективността при решение за
външно логистично обслужване се дължи на преобразуването на постоянните разходи, характерни
за самостоятелното изпълнение на логистичните
процеси, в променливи при покупка отвън. Така в
рамките на цялата година потребителя на логистичната услуга може да постигне положителен
ефект чрез по-ниски средногодишни единични
разходи.
Получаването на този положителен ефект в
практиката обаче е толкова по-трудно, колкото са
по специфични изискванията на съответните про-

99

дукти и колкото са по-големи обемите, които трябва да бъдат реализирани на пазара. Поради тази
причина много често се препоръчва приложение на
смесена стратегия за собствено и външно логистично обслужване. При нея предприятието поема
основна част от обема на логистичните процеси със
собствени мощности, а при върхово натоварване
се ползват услугите на други предприятия [15].
От друга страна, ако основният мотив на предприятието е защита от големи колебания в натоварването на логистичните мощности, то това неминуемо ще го подтикне към изключително ползване на външна услуга. Например, прехвърлянето
на функциите по подържане и управление на запасите от собствени продукти на външна организация,
разполагаща с капацитет за обслужване на множество клиенти, позволява преобразуване на част
от постоянните разходи в променливи [17]. Именно
това може да се използва като решаващ аргумент
за ползване на външна логистична услуга, дори когато единичните разходи при собствена реализация са по-ниски.

Фиг. 3. Натоварване на логистичния капацитет на специализирано логистично предприятие
2.3. Повишаване на ефективността чрез специализация
Принципът на специализация може да се използва като аргумент също и при въпроса за предоставянето на логистичната дейност на външни
организации, въпреки че ефектът тук не е толкова
ясно изразен, както при индустриалното
производство. В производствената сфера ефектът
от специализацията често е непосредствено свързан с разгледания вече ефект от повишаване обема на дейността. По-големите обеми на производство позволяват все по-добро овладяване на процесите вследствие процеса на обучение и водят до
постепенно понижаване на разходите в единица
продукция. За разлика от производството в логис-

тиката предимствата на специализацията на практиката се дължат в по-малка степен на увеличения
обем на дейността, а преди всичко на по-силното
внимание върху тази част от бизнеса [20].
Всяко решение за изготвяне на определени
продукти или услуги в рамките на организацията
води до тяхното откъсване от конкурентния натиск.
Получената по този начин сигурност, че собствените резултати винаги ще имат клиенти, може да
доведе до отслабване на мотивацията на персонала,
по-ниско качество и по-високи разходи. Обратно на
това обслужващата фирма като тясно специализирана и действаща под натиска на конкуренцията
се принуждава непрекъснато да оптимизира своята дейност по всички възможни начини, тъй като
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тя няма спомагателен характер, а формира същността на нейния бизнес.
Много предприятия се възползват от оздравяващото и мотивиращо въздействие на конкурентния натиск като преобразуват някои собствени отдели в дъщерни самостоятелни дружества и ги стимулират към търсене на други клиенти. По този
начин се изпълнява така наречената стратегия на
“квази намаляване на вертикалната интеграция”
(quasi-outsourcing). Тя дава възможност да се реализират разходните предимства на външното
обслужване, без действително да се стига до ползването на продукта (услугата) на външна организация.
В някои практически случаи могат да възникнат трудности с реализацията на ефекта от
специализация, особено когато предвидената за
предоставяне на външна организация услуга е със
силно изразена специфичност и не може да се намери на пазара като стандартно изпълнение.
Такава ситуация възниква преди всичко, когато фирмата възложител се явява по-тясно специализирана,
от тази, която трябва да го обслужва. Това положение обаче не трябва прибързано да се възприема
като решаващ аргумент за задържане на съответния вид логистична дейност в рамките на предприятието. В практиката се наблюдават много успешни
примери, когато едно предприятие, привличайки дадена обслужваща фирма, впоследствие я нагажда
към своята специфика. Стандартно възражение при
това обстоятелство е, че предприятието губи своята силна пазарна позиция и може да изпадне в
условия на известна зависимост от обслужващата
фирма. Ясно е, че властовата позиция на логистичната фирма ще се засилва, ако тя разполага с
информация, че трудно би могла бъде заменена с
друг конкурент. Ако реализацията на необходимото сътрудничество изисква от логистичната фирма
изграждане на специализирани мощности, тогава
нейната гъвкавост допълнително ще бъде ограничена поради необходимостта от сключването на
дългосрочни договори със срок, съответстващ приблизително на амортизационния период на инвестицията. Освен това трябва специално да се отчете,
че при увеличената индивидуализация на инвестицията външното изпълнение на логистичната услуга няма да доведе нито до понижаване на разходите поради по-висок обем, нито до флексибилизиране на постоянните разходите. Като следствие от
ограниченото пазарно търсене на специфичната услуга се проявява и друг недостатък, а именно ограничената възможност да се осъществи равномерно натоварване на мощностите чрез комбиниране
на поръчки от различни клиенти. Промените в пазарните условия на предприятието потребител на

логистична услуга могат да доведат до намаляване на неговата дейност, което автоматично предизвиква и снижаване на потребността от логистично
обслужване. За да се застрахова от рисковете на
едно такова негативно развитие, причиняващо повишаване на разходите вследствие по-ниското натоварване на специфичния логистичен капацитет,
логистичната организация трябва да сключи договор с потребителя на услугата за поемане на част
от повишените разходи.
2.4. Отчитане на алтернативните разходи
Алтернативните разходи или пропуснатата печалба се формират, когато едно предприятие инвестира своите ограничени финансови ресурси в
изграждане на логистични мощности, вместо да ги
използва в други фирмени сектори. Основната характеристика на този критерий е, че той може да
доведе до решение за външно изпълнение на логистичната дейност, когато пазарните цени за логистично обслужване са равни или малко по-високи от себестойността на услугата при собствена
реализация. Ако при собствено изпълнение на логистичните дейности се реализира икономия на
разходи, тогава трябва да се проведат следните допълнителни изчисления: първо, пресмятане на възвръщаемостта на инвестирания капитал, необходим за осъществяване на това решение, и второ,
съпоставка с възвращаемостта на другите инвестиционни алтернативи. Това е необходимо, за да
се прецени каква е цената на икономията на разходите в логистичния сектор поради пропускане на
печалби от други звена – фиг. 4.
В конкретния случай основният проблем пред
приложението на критерия алтернативни разходи е
предварителното познаване на другите възможности за използване капитала на предприятието. За тази
цел е необходимо да са анализира цялото
предприятие, за да се прецени дали именно логистичния сектор е оптималното място за изразходване на финансови ресурси.
2.5. Понижаване на разходите чрез отчитане на браншовите различия в работната заплата
Друг фактор, който също може да бъде отчетен при вземане на решение за предоставяне на
логистичното обслужване на външна организация,
са разликите в заплащането на трудовите ресурси
между различните браншове.
Аргумент за ползване на външна логистична
услуга може да бъде възможността за реализиране на допълнителна печалба като се прехвърли осъществяването на услугата към бранш с по-ниско
заплащане на труда. Ако това обаче е единствения
аргумент то решението трябва да се взема изключително внимателно.
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Фиг. 4. Значение на алтернативните разходи при вземането решение за собствено или външно
логистично обслужване
Решенията от вида “да се произведе или
закупи” по принцип имат дългосрочен характер и
не предполагат голяма гъвкавост и бързи корекции.
Поради това тяхната аргументация не трябва да се
основава основно на по-ниските разходите, тъй като това предимство може да се окаже изключително краткотрайно. Следва да се има предвид, че разходите за работна заплата възпроизвеждат не само силата на профсъюзите в даден бранш, но и
връзката между търсенето и предлагането на трудови ресурси с необходимата квалификация на
пазара. Освен това пазарните сили създават тенденция на изравняване на заплащането между различните браншове в дългосрочен аспект.
2.6. Отчитане на транзакционните разходи
Изброените до тук възможни предимства в
разходите при използване на външно логистично
обслужване следва да бъдат ранжирани по различен начин, съобразно характеристиките на конкретната ситуация. Тези предимства обаче на практика
не възникват изолирано и безвъзмездно, а обикновено се компенсират с повишаване на разходите
на други места в организацията. Допълнителните
разходи, които възникват вследствие необходимото взаимодействие с пазарните агенти, се обозначават в икономическата литература като “транзакционни разходи”. Към тях спадат най-общо разходите за набавяне и обработка на информация (напр.
получаване и сравняване на оферти), разходите за
водене на преговори и сключване на договори, за
контрол на качеството на услугата, за обработка
на рекламациите, за проверка на фактурите и т.н.
Към това следва да се добави, че вътрешните взаимодействия предлагат по-добра база за използване на специализирани методи за съгласуване и обмен на информация (напр. унифицирани документи, съгласувани процедури за приемане и преда-

ване и др.) [11].
Много често при практическото сравняване на
разходите не се отчита съразмерно факта, че предоставянето на дадена дейност на външна организация се отплаща със увеличаване обема на дейностите в рамките на функцията снабдяване. Тази методична грешка може да доведе до надценяване на
предимствата на външните услуги.
Все пак посочения недостатък на външното
обслужване не винаги е с еднаква тежест. При големи проекти логистичната организация обикновено се адаптира към изискванията на потребителя
на услугата по такъв начин, сякаш е негово собствено звено. На по-високите разходи за сключване
на дългосрочни договори обикновено не се придава голяма тежест, тъй като те се разпределят върху по-дълъг период. Накрая трябва да се отбележи,
че останалата част на транзакционните разходи зависят много по-малко от оптималността на решението “да се произведе или закупи”, отколкото от
степента на организационна подготовка на реализацията на това решение.
2.7. Рискове при сравняване на разходите
Една от съществените грешки, която много
често се допуска в практиката при вземане на решение за собствено или външно логистично обслужване е свеждането на целия проблем само към
сравняване на разходите на отделните алтернативи.
Тук трябва да се добави, че и самият процес на
съпоставка крие в себе си множество източници за
погрешни решения. Степента на този риск зависи
пропорционално на качеството на отчитане на разходите в партниращите предприятия.
Един от основните въпроси в индустриалните
предприятие при решаване на разглеждания проблем е как да се включат постоянните и косвените
разходи. Много често решението за собствено или
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външно обслужване се взема посредством сравняване на променливите разходи, което по принцип води до утвърждаване на статуквото (не рядко
и умишлено), т.е. запазване на собствен и скъп
логистичен апарат. В практиката обаче се срещат
и неправилни решения в обратна посока. Например
в случаите, когато филиалът на едно голямо предприятие освен основната си дейност изпълнява и
логистично обслужване на цялата организация, което понижава неговите положителни резултати поради големия размер косвени разходи. Тогава това звено може да бъде склонно да защитава решението за покупка като ефективно, тъй като ще постави на по-задна позиция разходите на цялата организация [19].
Този вид калкулативни рискове не трябва да
се изпускат от внимание, защото причините за тях
се крият в самата организация. По-трудно се забелязват калкулативните рискове в офертите на потенциалните доставчици на логистични услуги. При
тях същността на проблема се изразява в точното
проследяване на всички процеси и операции и тяхното остойностяване, особено когато се изпълняват за първи път. Преди вземане на решение “да
се произведе или закупи” съответното индустриално или търговско предприятие трябва да си осигурят максимално възможно минимизиране на калкулативните рискове чрез разработка на прецизни
тръжни документи и набавяне на всички необходими за целта количествени оценки и нормативи.
Според множество несполучливо реализирани решения в практиката може да се направи
извода, че не е целесъобразно трудностите при
оценката на комплексните организационни процеси да се разглеждат предимно като риск на
доставчика. При организиране на покупка на комплексни логистични услуги е крайно необходимо, купувачът да приема и сравнява офертите, не само
по техните окончателно изчислени параметри (разходи за единица), но и да провери изходните данни
за тяхното изчисление от предоставените количествени и времеви данни.
3. Основни практически проблеми при реализация на решението за собствено или външно
логистично обслужване
Характерната особеност при вземането на решение за ориентация към ползване на външно логистично обслужване не се състои само в точното
изясняване на въпроса дали в конкретния случай
това е икономически изгодно, а преди всичко в професионалното отношение и яснота на въпроса
“как” ще се реализира това решение. В тази връзка ще обобщим конкретните проблеми, които съпътстват реализацията на процеса по преминаване към външно логистично обслужване на органи-

зацията.
• Разпределение на шансовете и рисковете.
След изясняване на въпроса за организационното
съгласуване между две предприятия трябва да се
разгледа проблема за разпределението на шансовете и рисковете, който трябва да бъде отразен справедливо и балансирано в съответните договорни
отношения. Най-често срещаната задача в тази
връзка е да се намери необходимия баланс на интересите между заинтересоваността на клиента от
свободно използване на пазара на доставчиците и
заинтересоваността на доставчика в посока на ограничаване на инвестиционния риск [3].
• Калкулиране на себестойността на обслужващите процеси. Друг практически проблем е свързан с изясняването на въпроса как предложените
от логистичната фирма цени ще се адаптират към
промените в количествата и разпределителните
бази. При дългосрочно сътрудничество се препоръчва прозрачност в калкулирането на отделните
обслужващи процеси, което ограничава конфликтите в разпределението на постоянните разходи.
• Специфичност на ползваното логистично
обслужване. Много често логистичните процеси, извършвани от дадена организация се характеризират със силно изразена специфичност. Една от причините за това е преследване на пазарна стратегия
на диференциация в областта на логистичното обслужване или предлагането на продукт, които изисква по специални логистични операции [7]. Основният проблем в тази посока е, че колкото са поспецифични прехвърляните навън логистични процеси, толкова са по-големи изискванията и предварителната подготовка в организационната и юридическата сфера. Както вече споменахме, специфичността на логистичните процеси предполага посилна зависимост от логистичната фирма. Основната грешка, която се прави в този случай е, че
независимо от предпоставките за зависимост, логистичната фирма се разглежда като стандартен
доставчик, който може да бъде заменен по всяко
време, а не като част от партньорството в рамките
на стойностната верига.
• Възможност за повишаване на зависимостта от логистичната фирма. С нарастване на индивидуалността на външните логистични процеси се
увеличава и зависимостта от логистичната организация, което създава предпоставки за размиване
на границата за предимствата и недостатъците на
външното обслужване [8]. Не винаги обаче зависимостта може да се неутрализира посредством подобра подготовка на сътрудничеството, по-тясно интегриране между организациите и чрез по-силно изразена диференцираност и детайлизация на договорните взаимоотношения. Тук следва да се подчер-
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тае, че наблюденията в практиката показват, че посочените възможности за известна защита не се
оползотворяват в целия си обхват [16].
• Вид на зависимостта. Много често в практиката същността на проблема не се изразява в това
от коя фирма е зависимостта и в какъв размер е
нейния обхват, а преди всичко в нейното съдържание. В тази връзка решаващо значение има въпроса дали и в каква степен външното логистично обслужване е свързано с възловата част от дейността
на фирмата или с диференциращите и възможности на пазара [22]. На това място трябва да се отбележи, че оптималното икономическо поведение изисква всички логистични дейности и процеси, които
имат пряко отношение с конкурентните елементи
на дейността и маркетинга, да се извършват самостоятелно от организацията. Това ще и позволи
да избегне възможностите за ограничаване на развитието на нейните стратегически конкурентни
предимства.
• Надценяване на диференциращите възможности на логистиката. От практическа гледна точка
също не трябва да се пропуска, че на определени
пазари съществуват тенденции срещу предоставянето на голяма част от логистичните услуги на
външни изпълнители. С нарастващата взаимна заменяемост на продуктите все повече предприятия
търсят стратегически възможности за диференциация в областта на обслужването, което обгражда
самите продукти. Тук трябва да отбележим, че много фирми съществено надценяват степента на
диференциация, която фактически може да се осигури от логистиката [18], а така също не подлагат
на анализ дали допълнителното логистично обслужване действително се възприема, одобрява и възнаграждава от собствените клиенти [6].
4. Заключение
Като заключение ще посочим, че всяко решение за собствено или външно логистично обслужване не трябва да бъде вземано под влияние на определени теоретични увлечения или тенденции, а
следва да се основава на строго отчитане характеристиките на конкретната ситуация. В проведеното
изследване на литературните източници фигурират
примери за успех, както при увеличаване на вертикалната интеграция, така също и при тясна концентрация върху ограничена част от производствените
процеси. Може да се обобщи, че успехът не зависи само от това да се постави оптимална граница
между предприятието и пазара, т.е. да се установи оптималния обем на вътрешно и външно изпълняваните логистични процеси, а преди всичко от професионалното овладяване на последствията, следващи една такава стратегическа пренастройка. В
много практически изследвания се посочва, че ос-
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новните причини за неуспешната реализация на това стратегическо решение се коренят преди всичко
в неправилно планираните и реализирани преходни процеси по преминаване от собствено към външно обслужване или обратно, отколкото на погрешната икономическа оценка на самия въпрос. Също
така трябва да се има предвид, че преминаването
към външно логистично обслужване не представлява просто реализация на покупка на логистична
услуга, а процес на организационна пренастройка
с трайни стратегически последствия.
Литература
1. Brдtzke, W., Make-or-buy von Logistikdienstleistungen, Die Gestaltung von Logistiksystemen.
Isermann, Landsberg/Leich, 1998
2. Cooper, M., Ellram, L., Characteristics of Supply
Chain Management and the Implications for
Purchasing and Logistics Strategy, IJLM, 1996
3. Fischer, M., Make-or-buy-Entscheidungen im
Marketing. Neue Institutionenlehre und Distributionspolitik, Wiesbaden, 1993, S.14-17
4. Freichel, S., Organisation von LogistikserviceЯNetzwerken, Theoretischen Konzeption und empirische Fallstudien, Berlin, 1998
5. Gibson, B., Transportation Purchasing Strategy:
a Survey of US Industrial Shippers, CLM, Oak Brook,
1999
6. Hallbauer, A., Knцdel, W., Logistische Prozesse
in der Nachkaufpause, Poth, Neuwied, 2000
7. Hallbauer, A., Knцdel, W., Produktprofile und
logistische Leistungen, Poth, Neuwied, 1997
8. Hausotter, A., Logistische Beziehungen zwischen
Unternehmen, Wiesbaden, 1994
9. Heinrich, L., Felhofer, E., Forschungsprojekt
Logistik, Empirische Studie Istzustand Logistik,
IwuO, Linz, 1994
10. Kleer, M., Gestaltung von Kooperationen zwischen
Industrie-und Logistikunternehmen, Ergebnisse
theoretischer und empirischer Untersuchungen,
Berlin, 1998
11. Kleinaltenkamp, M., Typologien von Business-toBusiness-Transaktion-Kritische Wьrdigung und
Weiterentwicklung, Marketing ZFP, 1996
12. Laarhoven, P., Scharman, G., Logistics Alliances:
The European Expirience, McKinsey, 1994
13. LaLonde, B., Cooper, M., Partnership in Providing
Customer Services, CLM, Oak Brook, 1999
14. Mдnnel, W., Make-or-Buy-Etscheidungen,
Vahlens, Mьnchen, 1997
15. Meffert, H., Marktorientierte Fьhrung von Dienstleistungsunternehmen – neuere Entwicklungen in
Theorie und Praxis, DBW, 1994
16. Meffert, H., Verhaltenswissenschaftliche Aspekte
vertraglicher Vertriebssysteme, Ahlert, Wiesbaden,
1991
17. Pfohl, H.-Chr., Krass, R., Kooperationen zwischen
Verlader und Logistikunternehmen durch Ausgliederung von Logistikaufgaben bei der Gьterdistribution,
Baumgarten, Berlin, 1998

104

Иван Димитров

18. Pfohl, H-Chr., Hoop, H., Welche Vorstellungen
haben Fьhrungskrдfte von logistischen Spitzenleistungen, Organisationsgestaltung in der Logistik,
Berlin, 1995
19. Pfohl, H-Chr., Interorganisatorische Probleme in
der Logistikkette, Management der Logistikkette,
Berlin, 1994

20. Pfohl, H-Chr., Logistische Dienstleistungen im
Zusammenwirken von Industrie, Handel und Verkehr, Simon, Stuttgart, 1993
21. Picot, A., Ein neuer Ansatz zur Gestaltung der
Leistungtiefe, ZfbF, 1991
22. Specht, G., Distributionsmanagement, Stuttgart,
1992

DECISION ASSESSMENT CRITERIA FOR “MAKE OR BUY” OF
ENTERPRISE LOGISTIC SERVICE
Ivan Dimitrov

SUMMARY
The paper discusses a part of problems by decision making for “make or buy” of enterprise logistic service. It is
presented the main cost criteria for decision assessment. It is showed substantial problems by put into practice of this
decision.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2002(6)

ВЛИЯНИЕ НА ТРАНЗАКЦИОННИТЕ РАЗХОДИ ВЪРХУ СТЕПЕНТА НА
ЛОГИСТИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ
Иван Димитров
Целта на статията е да разгледа влиянието на транзакционните разходи върху степента на логистична
интеграция. Представени са компонентите на транзакционните разходи и тяхната връзка с избора на координационна форма. Посочени са отделните групи фактори на транзакционните разходи и тяхното влияние върху
оценката на логистичната интеграция.
Ключови думи: логистика, логистична интеграция, транзакционни разходи,
Key words: logistic, logistic integration, transaction costs

1. Въведение
Логистичната интеграция на едно предприятие
посочва каква част от всички логистични процеси
(трансформации) се провеждат самостоятелно от
предприятието и каква част от тях се изпълняват от
други организации (доставчици, клиенти, специализирани логистични фирми). Характерно за пазарното стопанство е, че то само по себе си представлява среда, която в полза на клиентите създава необходимите условия за конкуриране на продукти и
услуги, явяващи се резултат от действието на физически и/или виртуални стойностни вериги. Промените в условията на пазарите под формата на
глобализация, дерегулиране, по-къси иновационни
цикли, нарастваща специализация и индивидуализация на продуктите, стандартизация на производствените компоненти, поява на нови конкурентните параметри като голямото значение на конкуренцията по време и ускореното развитие на информационните и комуникационните технологии, подтикват предприятията, да поставят под въпрос фактическото състояние на разделение на труда в
стойностната (логистична) верига. Оптималното
разделение на труда между участниците в стойностната верига създава необходимите предпоставки
за намаляване на логистичните разходи, повишаване качеството на логистичните услуги, съобразно очакванията на клиентите, както и увеличаване
надеждността на логистичния процес [5].
В тази връзка един от основните проблеми в
съвременната логистика е свързан с определянето на оптимална структура на логистичната верига
и оптимално разпределение на логистичните процеси между собственото предприятие и останалите участници в логистичния процес – доставчици,
клиенти, логистични предприятия. Решаването на
посочения проблем изисква да се изяснят следните два основни въпроса. Първият въпрос е как да
се измери степента на логистична интеграция на
едно предприятие, а вторият как да се определи
дали настоящето ниво е оптимално или следва да
се увеличи, респективно намали.
Един от начините за измерване на степента

на логистична интеграция и нейната промяна е като се установи определена базова величина [16].
Тази величина може да се дефинира като всички
логистични услуги на едно предприятие, които могат да се реализират от всички негови логистични
вериги, започващи в точките на приемане на товарите от доставчиците и завършващи в точките на
предаването им на клиентите. Така степента на логистична интеграция на определено предприятие може да се определи посредством дела на вида и обема на реализираните от него логистични процеси в
общата съвкупност от всички логистични процеси,
участващи във формулирането на базовата величина.
Вземането на решение относно запазване на
действителното ниво на логистична интеграция или
неговата промяна изисква да се решат две основни задачи. Осъществяването на първата задача
включва реализация на следните стъпки: първо, детайлно описание на всички логистични процеси, необходими за осъществяване на цялата стопанска
дейност на предприятието; второ, диференциация
на тези процеси по видове и обем; трето, класификация на процесите на такива, които се извършват
от самото предприятие и на такива, които се изпълняват от външни организации. Реализацията на
втората задача се състои в определяне на критериите за оценка на логистичната интеграция.
Посредством тези критерии най-напред се извършва анализ на всички обособени частични процеси
в рамките на логистичната верига. Целта е да се
прецени изпълнението на кои от тях е икономически изгодно за предприятието и кои следва да се
предоставят на други организации. След като се
определят крайните резултати от оценката може
да се посочи оптимална степен на логистична интеграция на предприятието в рамките на цялата логистична верига.
Според проведено изследване на литературни източници по посочената проблематика могат
да се обособят следните групи критерии за оценка
на логистичната интеграция [7, 8, 10]:
Критерии за обслужване. Те описват изисква-
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нията към качеството на логистичната услуга, логистичните процеси и логистичния потенциал, а
именно:
• времева наличност на логистичния обект;
• пространствена наличност на логистичния
обект;
• гъвкавост – способността да се реагира бързо на променящите се изисквания към логистичната услуга (промени в количеството на логистичните товари, по-къси срокове на доставка за отделните поръчки, предприемане на промени в договорените логистични услуги във фазата на създаване
на логистичната услуга);
• надеждност на логистичния процес относно
спазване на договорените изисквания (например
спазване на договорените срокове с вероятност
99,5%).
Разходни критерии. Установяването на степента на логистична интеграция определя, както разходите за реализиране на логистичното обслужване, така и тяхното разпределение на вътрешни и
външни. При анализа на логистичните разходи при
различните варианти на логистична интеграция трябва да се провери детайлно дали и в какъв обхват
могат да се постигнат трайни икономии на разходи чрез включване на допълнителни организации
за изпълнение на логистичните процеси в логистичната верига (логистични фирми, доставчици и
клиенти) вследствие:
- различия между браншовете (предимства при
разходите за работна заплата и собствен капитал);
- разпределение на риска от недостатъчно натоварване на мощностите;
- съществуване на потенциал за оптимизация
на дейността на подлежащите на включване в логистичната верига организации вследствие постигане на ефекти от мащаба, концентрацията и от
специализацията [2].
От организационна гледна точка проектирането на логистичната интеграция не представлява нищо друго освен установяване на разпоредителски
права върху логистичните средства [6]. При определяне степента на логистична интеграция друг много важен фактор, който следва да бъде взет под
внимание са разходите, които възникват при
определянето, прехвърлянето и реализацията на
разпоредителските права. Това са така наречените транзакционни разходи, които трябва да бъда
установени за всяка една алтернатива на вертикална
интеграция.
Интеграционни критерии. Те определят вертикалното обвързване на елементарните логистични
процеси в логистичната верига. Тъй като интензивността на съгласуване и чувствителността на връзките клиент-доставчик между два взаимно свърза-

ни логистични процеса е различна, то при защитаването на процесната интеграция в цялата логистична верига следва да се отбележи, че не всички
елементарни процеси позволяват еднаква схема на
комбиниране при проектиране на определено ниво на логистичната интеграция.
Към интеграционните критерии отново се
включват разходите и обслужването. Това е така,
тъй като те се използват за анализ на различните
алтернативи за логистична интеграция, измерени в
точките на взаимодействие на частичните процеси.
С увеличаване интензивността на съгласуване между два частични процеса обикновено се затруднява
комбинирането на външна и вътрешна координация на взаимно свързаните логистични процеси, а
понякога това дори е невъзможно. Освен това намалява степента на обслужване, тъй като проблемите с координацията могат да доведат до загуби
на време, гъвкавост и надеждност. Като друг интеграционен критерий се прилага степента на
стандартизация. При повишаване степента на интеграция са намалява интензивността на съгласуването, както на информационно, така и на физическо ниво.
Пазарни критерии. Те измерват въздействието на алтернативите за логистична интеграция върху пазарния потенциал и допълнителното разкриване на пазарни възможности. В тази връзка при
промяна на степента на логистична интеграция
следва да се провери, дали и в какъв обхват ще се
измени съществуващия пазарен потенциал или ще
се разкрият нови пазарни възможности. Критерий
за оценка на промените в този случай е подобрението в размера на приноса (разликата между приходите и променливите разходи). При пласментните пазари то може да дойде от постигане на повисоки продажни цени или повишаване обема на
продажбите, докато при снабдителските от икономията на разходи.
Тегловното значение на отделните критерии
зависи от избраната стратегия на предприятието.
Ако фирмата преследва стратегия на лидерство в
разходите, тогава критериите с разходен аспект
ще имат най-голяма значимост. При осъществяване на стратегия на диференциацията се изисква концентрация върху особеностите на логистичното
обслужване, чрез които фирмата може да се открои сред конкурентите.
Въз основа на казаното до тук ще отбележим,
че основна цел на статия е да разгледа в детайли
именно влиянието на транзакционните разходи върху степента на логистична интеграция. Важността
на този проблем произтича от това, че в практиката много често тяхното влияние се подценява поради техния сравнително прикрит характер до взема-

Влияние на транзакционните разходи върху ...

нето на решение за определено ниво на логистична интеграция, което обаче създава предпоставки
за бъдещи неоптимални решения. От друга страна
те представляват един от основните елементи на
групите на разходните и интегративните критерии.
2. Транзакционните разходи като критерий
за оценка на степента на логистична интеграция
2.1. Основни моменти в теорията на транзакционните разходи
В основата на теорията на транзакционните
разходи лежат следните идеи:
- ако формата на организация на икономическата дейност не влияе върху разходите, тогава не
би съществувал организационен проблем и тя би
била без значение.
- ако формата на организация предизвиква
разходи, тогава от икономическа гледна точка би
следвало да се подбере тази форма, осигуряваща
най-ниски разходи [14].
При определянето на оптимална степен на вертикална интеграция в логистичната верига основният организационен проблем се проявява в идентифициране на онези комбинации от външни и вътрешни елементарни логистични процеси, които да
доведат до постигане целите на предприятието относно ниво на обслужване и печалба. Транзакционните разходи представляват един от критериите за
оценка при решаване на този проблем. Затова при
анализа на алтернативните логистични вериги следва да се отчита размера на транзакционите разходи,
който се генерира при всяка една от тях.
Реализирането на всяка една транзакция предполага възникване на транзакционни разходи във
връзка с определяне, предоставяне и реализация
на разпоредителски права [11]. Най-общо транзакционните разходи се дефинират като разходите за
функциониране на икономическите системи, които
включват следните компоненти [13]:
1. Разходи за ползване на пазара - външни
транзакционни разходи.
• Разходи за търсене на партньори - за търсене на организации, които могат да изпълняват съответните частични логистични процеси и др.
• Разходи по установяване на контакти - по
подготовката на преговорите с потенциалните купувачи и др.
• Разходи по водене на преговорите – за
командировки, правни консултации и др.
• Разходи по вземане на решение – за подготовка и вземане на решение във фирмата относно
това, каква част от логистичните процеси ще бъдат
предоставени на външна организация.
• Разходи по процеса на договаряне – за изготвяне на договорното споразумение относно це-
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ната и вида на логистичните услуги.
• Разходи за контрол – за текущ контрол на
спазването на договора. Например спазва ли се договореното 24-часово транспортно обслужване.
• Разходи по коригиране – за наложителни промени в договорните клаузи.
• Разходи по прекратяване на договора – за
прекратяване на договорните отношения, за компенсации при преждевременното му прекратяване
и др.
2. Разходи за ползване организацията на предприятието - вътрешни транзакционни разходи. Тук
става въпрос за разходите по организация на вътрешното логистично обслужване. В тази връзка се
уточнява начина, по който трябва да се разпределят задачите и как трябва да се извършва тяхното
координиране. Вътрешните транзакциионни разходи могат да се класифицират на същите категории
като външните, а именно:
• Разходи за търсене - уточняване на необходимата работна сила, работни места или отдели,
които могат да изпълняват съответните елементарни логистични процеси и др.
• Разходи по установяване на контакти – по
обявяване на конкурси за съответните длъжности,
ако наличният персонал не отговаря на количествените (качествените) изисквания за изпълнение на
логистичните процеси.
• Разходи по водене на преговори – например
за проверка на кандидатите.
• Разходи по вземане на решение – за подготовка и вземане на решение във фирмата относно
това, каква част от логистичните процеси ще бъдат
предоставени на съответните звена от организация.
• Разходи по процеса на договаряне – за изготвяне на вътрешнофирмени правила относно разходите и вида на логистичните услуги.
• Разходи за контрол – за текущ контрол на
вътрешните логистични процеси.
• Разходи по коригиране – например за нови
назначения в случай на увеличаване обема на логистичната дейност.
• Разходи по прекратяване на договора – например за компенсации при преждевременно прекратяване на трудовите взаимоотношения.
Изборът на подходяща форма на координация не винаги е пряко свързан с всички от горепосочените транзакционни разходи. Той зависи найвече от фазата на процеса на вземане на решения
– фиг. 1. Транзакционните разходи, които са възникнали в резултат на вече взети решения (мероприятия), нямат пряко отношение към конкретната
проблемна ситуация и затова не се вземат под
внимание. Съществени фактори за преценка на алтернативите обаче в настоящата фаза от транзак-
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ционния процес са последните четири компонента

на вътрешните разходи.

Фиг. 1. Влияние на транзакционните разходи в транзакционния процес
Транзакционните разходи изпълняват важна
роля при преценката на степента на логистична
интеграция. От една страна вътрешните и външните транзакционни разходи представляват значителна съставна част на всички разходи за логистични
процеси. От друга страна те спадат към интеграционните критерии за оценка. Докато представените видове транзакционни разходи се отнасят само
до вътрешната и външната реализация на елементарните логистични процеси, то интеграционните
транзакционни разходи произтичат от необходимостта за обвързване на елементарните логистични
процеси. Към това спадат преди всичко информационните и комуникационните разходи между субектите на трансформация в логистичната верига.
Всяка комбинация от вътрешно и външно изпълнение на логистичните процеси образува алтернативна форма на координация в логистичната верига и се характеризира с определена степен на
логистична интеграция. В тази връзка най-напред
следва да се разгледа не цялата логистична верига,
а отделните елементарни логистични процеси, които стоят в основата на нейното структуриране.
2.2. Влияние на транзакционните разходи
върху избора на координационна форма
От гледна точка на теорията на транзакционните разходи крайните форми на координиране се
отбелязват като “пазар” и “йерархия” като между
тях могат да съществуват множество междинни
формирования [17]. Йерархията представлява форма на координиране, която съответства на тради-

ционното разбиране за предприятието и неговите
граници – организационна структура. Тя се концентрира върху вътрешното овладяване на специфичните процеси при относително стабилна външна
среда. Обратно на това пазарът представлява механизъм за координиране на стандартни процеси.
Транзакциите могат да се осъществяват по ефективен начин през пазара, ако става въпрос за често повтарящи се, точно описаеми и оценими, стандартизирани и рядко променящи се връзки на производство и размяна [12].
Размерът на транзакционните разходи зависи от различни групи фактори. Въздействието на
тези фактори обаче се различава в зависимост от
избраната форма на координиране. Това означава,
че транзакционните разходи (ТР) са функция на координационната форма (КФ) и факторите, които
влияят на транзакционните разходи (ФТР).
ТР=f(КФ;ФТР)
Изборът на институция, а в този случай на комбинация от предоставяне и непредоставяне на логистични процеси на други организации от логистичната верига, представлява една от променливите на процеса на вземане на решение от гледна
точка на транзакционните разходи. В зависимост
от степента на проявление на факторите, може да
се определи размера на транзакционните разходи
при различни координационни форми. Тази зависимост спрямо фактора „специфичност“ е илюстрирана на фигура 2

Фиг. 2. Взаимодействие между специфичността, транзакционните разходи и формите
на координиране
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Пазарът, или казано по друг начин предоставянето на всички логистични процеси от логистичната верига на външна организация, се оказва целесъобразен при увеличение на специфичността до
значение S1. Йерархията от своя страна е икономически целесъобразна при стойности над S2, а
комбинирането на вътрешна и външна реализация
на логистичните процеси е ефективно, когато специфичността е между S1 и S2.
2.3. Влияние на факторите на транзакционните разходи при оценка на логистичната интеграция
Факторите, които влияят на размера на транзакционните разходи, както и техните взаимодействия са отразени на фигура 3 [9].
• Поведенчески фактори
Към поведенческите фактори се причисляват
ограничената рационалност и опортюнизма [17].
Под ограничена рационалност се разбира това
поведение, при което вземащият решение наистина се стреми към рационалност, но ограничените
възможности при набирането и обработката на информацията възпрепятстват реализацията на тази
цел [4]. Такава ситуация възниква например, когато дадено предприятие трябва да вземе решение
за предоставяне логистичните дейности на външна
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организация, но не разполага с достатъчно информация за нея.
Опортюнистичното поведение показва готовността на даден партньор от логистичната верига
да подобри своето положение в рамките на съответната транзакционна връзка като се възползва
егоистично от възможностите, които му предоставя собствената позиция. Взаимодействието на тези два поведенчески фактора допринася за възникване на проблеми, пряко засягащи транзакционните разходи. Ако едно предприятие, желаещо да предостави логистичните процеси на друга организация, не разполага с достатъчно информация за
фирмите, предлагащи логистични услуги (респ. за
техните възможности за обработка на информацията), то тези фирми могат да използват своето
информационно превъзходство за лична изгода.
Например, производствена фирма ползва външна
транспортна услуга като е договорено готовите продукти да бъдат транспортирани до регионалния
склад в рамките на 24 часа. Транспортната фирма обаче може понякога да се отклони от този срок,
ако разполага с информация за размера на складовите запаси в регионалния склад и на тази база
прецени, че със своето закъснение няма да навреди на клиентите на производителя.

Фиг. 3. Фактори, влияещи на транзакционните разходи
• Съдържателни фактори
Друга група фактори, които въздействат върху размера на транзакционните разходи, са
съдържателните. Те характеризират особеностите в съдържанието на изпълняваните задачи и според теорията на транзакционните разходи към тях
спадат специфичността, честотата и несигурността [18].
• Специфичност
Специфичността като фактор може да бъде
разгледана в различни измерения. Ресурсна спе-

цифичност съществува, когато за изпълнение на
дадена задача се използват ресурси (материали,
машини и оборудване), които не могат да се прилагат за други цели. Колкото е по-малка възможността на продавача да използва даден специфичен производствен фактор извън основната транзакционна връзка и колкото са по-малко алтернативните източници на купувача, толкова по-силно е
ограничена свободата на действие на партньорите
в съответната транзакция. При равностойни отношения се съкращава възможността на партньори-
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те за некоректно поведение чрез промяна на рамковите условия. При определяне степента на логистична интеграция на предна позиция се намира
времевата специфичност на логистичните задачи.
Тя е толкова по-висока, колкото е по-силно времевото обвързване между съответните предходни процеси и последващите ги елементарни логистични
процеси. Такава ситуация например възниква, когато материалните ресурси трябва да постъпят в
предварително договорен момент, съобразен с изискванията на производствения процес. Друг аспект
на специфичността е пространствената
специфичност. При оптимизация на логистична интеграция следва да се съобразяват и пространствените особености на логистичните задачи.
Например една такава логистична инвестиция, която отчита спецификата на местоположението, е
изграждането на централен склад в близост до
място, на което се извършва определена производствена дейност. Специфичността на персонала
описва особените умения, с които трябва да разполага персонала, за да реализира съответните
задачи. Колкото е по-голяма спецификата на използваните фактори, толкова е по-силна обвързаността между партньорите при съответните
транзакции. Увеличената зависимост обаче създава заплаха от некоректно поведение след сключване на договора. Затова е необходимо в договора да
съществуват подсигуряващи клаузи, които от своя
страна пък водят до нарастване на транзакционните разходи. От разгледаните измерения на специфичността могат да се направят изводите, че от
гледна точка на теорията на транзакционните разходи при ниска логистична специфичност е препоръчителна малка степен на логистична интеграция,
т.е предоставяне на логистичните процеси на външна фирма, а при висока специфичност е целесъобразна по-голяма степен на логистична интеграция.
• Честота на транзакциите
Увеличената честота на еднаквите или подобните транзакции може да доведе от една страна до
натрупване на опит, подобряване на транзакционните способности на персонала и до ефективно организиране на процесите. От друга страна тя понижава средните разходи на една транзакция, тъй като постоянните разходи се разпределят върху поголям брой транзакции. Така инвестициите с времева специфика (компютърна система за обмен
на данни) или с пространствена специфика (изграждане на филиал на доставчика в непосредствена близост до потребителя) се амортизират по-бързо при по-голяма честота на транзакциите [6].
• Неопределеност
Третият съдържателен фактор, въздействащ
върху транзакционните разходи, е неопределе-

ността. Неопределеността в околната среда, в предмета на транзакции и в поведението на договорния
партньор е отговорна за несъвършенството на договорите и за необходимостта от тяхната конкретизация в хода на транзакционния процес и адаптация към съответните условия. Тук следва да се
подчертае, че ситуациите с информационна асиметрия водят до повишение на транзакционните разходи поради възможно некоректно поведение на
транзакциионня партньор [3]. Както споменахме,
при увеличаване честотата на транзакциите се получава положителен ефект вследствие натрупване
на опит, който от своя страна също съдейства за
намаляване на неопределеността [1]. Неопределеността характеризира транзакционните връзки не
само при вътрешните или външните логистични
процеси, а и при смесените форми на коопериране.
Неопределеността на външната среда зависи преди всичко от нейната комплексност и динамика, докато неопределеността в поведението е подвластна на склонността на стопанските обекти към
опортюнизъм. При висока неопределеност на средата се изисква по-силна интеграция между
участниците, за да се гарантира необходимата способност за съвместна реакция при промени в околната среда. Повишената комплексност и динамика водят до необходимостта от договорни споразумения, носещи със себе си увеличение на транзакционните разходи. От тук може да се направи
извода, че от една определена степен на неопределеност вътрешното изпълнение на логистичните
процеси става икономически по-изгодно. Ако са необходими специфични логистични инвестиции (например изграждане на складови мощности), то неопределеността може да затрудни дългосрочното
договорно осигуряване на тези инвестиции, от което се увеличава и възможността от некоректно поведение на логистичния партньор. От друга страна
самостоятелно изградените логистични капацитети могат да предизвикат непредвидими разходи поради слабо натоварване [16]. На тази база може
да се обобщи, че при намаляване степента на логистична интеграция собствените рискове се прехвърлят на външна организация.
• Структурни фактори
Факторите, които разгледахме до тук, проявяват своето действие при наличието на пряк контакт
между участниците в транзакционния процес.
Едновременно с това обаче съществуват и други
фактори, които определят инфраструктурните измерения на транзакциите, затова те се отбелязват
като структурни фактори. Най-важните от тях са
правните и технологичните условия. Докато съдържателните фактори влияят на размера на транзакционните разходи, то структурните фактори зася-
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гат предимно интеграционно ориентираните транзакционни разходи. Към тях могат да бъдат причислени например стопанско-правната среда, както и информационната и комуникационна технология.
Информационната и комуникационната технология (ИКТ), както и информационните и комуникационни мрежи (например Интернет), ограничават транзакционните разходи и позволяват създаване на кооперационни форми, базиращи се на
активен информационен обмен (например електронни пазари и виртуални предприятия). По принцип може да се каже, че прогресът в информационните технологии води до намаляване на транзакционните разходи поради по-икономично координиране – по-лесно установяване на контакти, подпомагане на преговорите, улесняване обмена на данни
и подобряване на информацията за процесите. От
тук може да се изведе, че усъвършенстването на
ИКТ съдейства за намаляване степента на логис-
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тична интеграция [15]. От друга страна влиянието
на ИКТ върху координационните разходи същевременно понижава нивото и наклона на линията на
транзакционните разходи. По този начин първоначалните прагови точки за преминаване от една координационна форма в друга се изместват надясно и степента на логистична интеграция намалява
[12] - фигура 4. Ако не се използват съвременните постижения в ИКТ за целите на логистиката, преминаването от външна към собствена логистика е
целесъобразно, когато нивото на специфичност надвиши стойността S1. При внедряване на съвременните технологии в ИКТ смяната на формите е
изгодна, когато специфичността премине значението S2. От фигурата се вижда, че под влияние на
техническия прогрес се получава разширяване на
диапазона, в който от гледна точка на транзакционните разходи е целесъобразно цялостното прехвърляне на логистичните процеси върху външна организация.

Фиг. 4. Взаимодействие между специфичността, транзакционните разходи, формата
на координация и степента на новост на използваната ИКТ
3. Изводи
В статията представихме най-общите зависимости между размера на транзакционните разходи и фактори, от които зависят. Точното определяне на степента на логистична интеграция от практическа гледна точка обаче е съпроводено с множество проблеми. От една страна не е известна
точната функционална зависимост между транзакционните разходи и факторите специфичност, неопределеност и честота. Видът на функцията е
обект на най-обща преценка и много често дори не
се използват натрупаните емпирични данни. От друга страна трябва да се обобщят оценките за степента на логистична интеграция, които могат да се
изведат от значенията на различните групи фактори.
Въпреки че представихме принципните зависимости между отделните фактори, следва да се
отбележи, че те са изключително комплексни и

многостранни. Тяхното въздействие върху транзакционните разходи, а от тук и върху степента на
логистична интеграция, може да бъде анализирано
също така само в най-общ план. Единствено когато разходите за производство и снабдяване при
всички видове координационни форми са равни, само тогава те не могат да повлияят върху избора на
оптимална форма на координиране. Това на практика обаче може да се случи изключително рядко.
В тази връзка следва да се обобщи, че вземането
на оптимално решение за степента на логистична
интеграция, предполага съпоставка на сумарните
разходи (транзакционни разходи и разходи за снабдяване и производство) на различните алтернативи.
Необходимо е също да се подчертае, че при преценката на логистичната интеграция освен разходите трябва да се включат и останалите критерии с
обслужващ, интегративен и пазарен аспект.
Накрая ще посочим, че теорията на транзак-

112

Иван Димитров

ционните разходи няма претенции да поставя резки граници между предимствата на една или друга
логистична форма на организация. Нейният основен принос е даде на-обща информация за тенденциите в поведението на определена форма на организация от гледна точка на транзакционните
разходи. Освен това тя може да се разглежда като
структурен филтър за решаване на конкретни практически проблеми, който позволява изследване на
проблема за логистичната интеграция от всичките
му страни и аспекти.
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TRANSACTION COSTS INFLUENCE OVER LOGISTIC INTEGRATION RATE
Ivan Dimitrov

SUMMARY
Тhe aim of the paper is to examined the influence of transactions cost over logistic integration rate. It is presented
the transaction costs components and their relation to the choice of coordination form. It is showed the separated factor
groups of transaction costs and their influence over logistic integration rating.
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ПРОБЛЕМИ НА СУРОВИННАТА БАЗА НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ
БИЗНЕС В ПОДОТРАСЪЛ “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И МЕБЕЛНА
ПРОМИШЛЕНОСТ”
Панайот Панайотов, Ивайло Иванов, Венелина Колева
Лесотехнически университет - София
Въз основа на данни от проучване чрез пряка анкета и на данни от Националния статистически институт се
изследва в натурално и стойностно изражение суровинната база в подотрасъл “Дървообработване и мебелна
промишленост”. Разкриват се проблемите, пред които са изправени предприятията от подотрасъла и се дават
препоръки за решаването им.
Ключови думи: дървообработваща промишленост, мебелна промишленост, разходи за материали, малки
и средни предприятия
Key words: Woodworking industry, Furniture industry, Small- and Medium- Sized Enterprises, Materials

Увод
При разработване на бизнес план за стопански обект се изхожда от характеристиката на продукта - от неговото качество, представляващо съвкупност от потребителските му свойства, от пазарната ниша и от суровинната му база. Тези условия
изискват точно определяне на местонахождението
на производствените мощности на обекта, на неговите връзки със суровинната база и с потребителите, с мястото на реализация. Особено място се
отделя на описанието на продукта, на неговото
предназначение, на неговата уникалност, на дизайна му, на себестойността, енергоемкостта и трудоемкостта и други или като цяло на неговата конкурентна способност. Изключително важно е начинаещият производител да има вярна оценка относно необходимите суровини, основните и спомагателните материали и начините за тяхното доставяне. Необходимо е предварително да се знае кои от
суровините и материалите могат да се окажат критични (проблемни) в даден момент за производството на продукта. Това наложи да се изследва и
анализира суровинната база на малките и средните предприятията от дървообработващата и мебелната промишленост и да се посочат проблемите,
които стоят пред тези предприятия.
Метод на работа
Изследването е направено въз основа на проучване на 103 малки и средни фирми, работещи в
областта на дървообработването и мебелната
производство. С помощта на специално разработени карти са анкетирани 34 фирми, което представлява 33% от общия брой на наблюдаваните
предприятия, а за останалите 67% или 69 фирми
данните са получени от Националния статистически институт (НСИ). Анализът на произведената продукция и на използваните за нейното производство
суровини и материали е извършен въз основа на
данните от анкетното проучване. Този анализ е из-

вършен поотделно за предприятията от дървообработващата и мебелната промишленост поради техните специфични особености.
Резултати и анализ
Съществен дял при определянето на себестойността на продукцията оказва и разхода за
материали. Средния размер на разходите за материали през 1999 г. е 1739,5 хил. лв., а през 2000г.
– 1424,7 хил. лв. Намалението е с 314,8 хил. лв.
или с 18,1 %. Наблюдава се по-малко намаление
на средните разходите за материали, от колкото е
намалението на средния брой на заетите. Тази разлика от 1,5 пункта не може да се тълкува
еднозначно, тъй като липсват по-подробни данни,
но може да означава увеличаване на производителността на персонала или намаляване на рандемана при използването на суровините в производството.
На фиг. 1 са представени групирани данни на
предприятията по отношение на разходите за материали за периода 1999 – 2001 г., въз основа на
данните от проведеното анкетно проучване и по
данни на НСИ.
Структурата показва, че през 1999 г. с найголям относителен дял са фирмите, чийто разходи
за материали са в границите между 1000 – 2000
хил. лв. През 2000 г. границата, в която попадат
най-много предприятия е от 500 до 1000 хил. лв.
Това наблюдение се потвърждава и от по-ниския
среден размер на разхода за материали.
За по-задълбочено анализиране на процесите
в подотрасъл “Дървообработваща и мебелна промишленост” интерес представлява делът на разходите за материали спрямо нетния размер на приходите от продажби. На фиг. 2. са представени нагледно резултатите от проучването на тази връзка.
За 2000 г. и 2001 г. най-често разходите за суровини и материали са между 60 % и 70 % от приходите за продажби. Средно за 1999 г. съотношени-
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Фиг. 1. Разходи за материали на фирми, участващи в проучването за периода 1999 – 2001 г.
ето е 63,5 %, а за 2000 – 55,2 %. Наблюдава се
намаление с 8,3 пункта или 13,1 %. Една от възможните причини е по-ефективното използване на
материалите. Друга причина за това намаление е
намалението на цените на материалите за мебелната промишленост. Трябва да се отбележи и
фактът, че през 1999 г. и 2000 г. има фирми, чи-

ито разходи за материали са превишавали нетния
размер на приходите от продажби. Една от тези
фирми е проучвана чрез анкетна карта и докато
през 2000 г. отчита съотношение на разходите за
материали към нетния размер на приходите от продажби от 130 %, то през 2001 г. това съотношение е 90,9 %.
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Фиг. 2. Дял на разходите за материали спрямо нетния размер на продажбите по фирми, участвали в
проучването за периода 1999 – 2001 г.
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Данните от анкетната карта позволяват за
2000 г. и 2001 г. по-детайлно представяне на
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фирмите, работещи в сферата на дървообработването и в сферата на производството на мебели
(фиг. 3.).
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Фиг. 3. Дял на разходите за материали спрямо нетния размер на приходите от продажби за
дървообработващите и мебелните фирми, участвали в проучването за 2000 г. и 2001 г.
менти, които се използват в тази част на подотрасъла “Дървообработваща и мебелна промишленост” са от иглолистни дървесни видове. На фиг.4.
са представени разходите за материали по видове
асортименти местни и вносни съответно за 2000
г. и 2001 г. наблюдава се внос на букова дървесина,
както за 2000 г., така и за 2001 г. С най-голям
относителен дял е дървесината от бял бор 65,86
% през 2000 г. и 49,19 % през 2001 г. От използваните през 2000 г. количества дървесина 19,7 %
е букова. През 2001 г. се наблюдава по-голяма дисперсия на използваните видове дървесина в сравнение с 2000 г.
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Съществена промяна в дела на разходите за
суровини и материали спрямо нетния размер на
приходите от продажби за 2000 г. и 2001 г. по отделно за дървообработващите и мебелните фирми не се наблюдава. Резултатите от анкетата
показват, че при дървообработващите фирми той
е по-висок в сравнение с мебелните с около 5 пункта и за 2001 г. е в границите около 50 %. Забелязва
се леко повишаване на стойността на показателя
за анкетираните фирми с около 1-2 пункта, което
е в рамките на допустимата статистическа грешка.
От общо 34 анкетирани фирми 19 се определят като такива, чиито суровини са обли материали за механично преработване. Основните сорти-
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Фиг. 4. Разходи за обли материали за механична преработка на дървообработващите фирми
а) 2000 г., б) 2001 г.
Легенда:
6. Бял бор 7. Смърч 8. Други от иглолистни дървесни видове 10. Бук 12. Топола 13. Други от
широколистни дървесни видове
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Най-големият преработвател на обли сортименти за механична преработка от иглолистни дървесни видове се явява фирма “АМОС – Албен
Бакарджиев” с. Драгиново, обл. Пазарджик съответно 29% през 2000 г. и 45% през 2001 г. Втора
позиция заема “Сокола” АД гр. Пещера, обл.
Пазарджик, съответно 13% през 2000 г. и 13 %
през 2001 г. Трета позиция заема фирма
“Парамон” от Благоевград с 10,3% през 2000 г.
(6,1% за 2001 г.), а четвърта – “Рилапласт” АД
гр. Дупница, обл. Кюстендил с 6,2 % за 2000 г.
(4,9% за 2001 г.). най малко обла дървесина от
иглолистни дървесни видове е преработила фирма
“ИНТЕР-АМГ” от Благоевград – 12 куб. м. и то за
2001 г., което представлява едва 0,016% от общото количество на преработваната суровина.
Основни производи от преработването на обли сортименти за механична преработка от иглолистни дървесни видове са фасонираните
материали, детайлите и слепени конструктивни елементи (греди,бичмета и плочи). От фасонираните
материали от иглолистни дървесни видове са изнесени 17626 куб. м. през 2000 г., т.е. 63 % от
общото произведените (27969 куб. м.) и 14954 куб.
м. през 2001 г. или 64,3 % от общото производст-

во (23239 куб. м.). От произведените детайли от
иглолистни дървесни видове през 2000 г. са изнесени 240 куб. м., което представлява 8,5 % от общото производство, а през 2001 г. - 312 куб.м.,
т.е. 6,3% от общо произведените. От произведените слепени конструктивни елементи и плочи от
масивна дървесина от иглолистни дървесни видове през 2000 г. са изнесени 2900 куб. м., т.е.
93,5%, а през 2001 г. съответно 2100 куб. м. или
60,1%.
От данните на 17-те анкетирани фирми производители на мебели се установява, че тези мебели се изработват най-често от масивна дървесина от иглолистни дървесни видове (бял бор и
смърч), от масивна дървесина от широколистни
дървесни видове – бук, и от плочи от дървесни частици - ламинирани. Основно разходите са за покупка на местни суровини и материали с изключение на лаковете, боите и лепилата (фиг. 5.). През
2000 г. почти 100 % от използваните бои и лакове
са вносни, но през 2001 г. делът им значително
намалява. Около 41,8 % от общия размер на разходите за бои и лепила през 2001 г. е за внос.
Интерес представлява и фактът, на увеличение на
дела в натура на разходите за бои и лакове.
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Фиг. 5. Разходи за материали на мебелните фирми (в натура) а) 2000 г., б) 2001 г.
Легенда:
1. Плочи от дървесни частици (куб. м.) 3. Плочи от дървесни частици – фурнировани (куб. м.) 4. Плочи
от дървесни частици – ламинирани (куб. м.) 5. Плочи от дървесни частици – други (куб. м.) 7. Плочи от
дървесни влакна (куб. м.) 13. Шперплат (куб. м.) 14. Шперплат – мебелен (куб. м.) 17. Фасонирани
материали от иглолистни дървесни видове (куб. м.) 18. Фасонирани материали от широколистни дървесни видове (куб. м.)19. Фурнир (кв. м.) 22. Метал – обков (кг.) 25. Лакове и бои (кг.) 26. Други
материали – лепила (кг.) 27. Други дървесни материали (кг.)
Количествата дървесина от иглолистни дървесни видове, използвани за производство на мебели, в т. ч. прозорци и врати, през 2000 г. възлиза
на 7391 куб. м., от които 40 куб. м. от обли сортименти за механична преработка и 7351 куб. м.
фасонирани. Най-значимите консуматори на фасонирана дървесина от иглолистни дървесни видове са фирма “ЕМКО 98”, гр. София (3521 куб. м.

или 48 %), фирма “Бял Бор”, гр. Брацигово (2500
куб. м. или 34 %) и фирма “ЖВТ – 97” гр. Петрич
(480 куб. м. или 6,5 %).
През 2001 г. анкетираните фирми са употребили 7387 куб. м. дървесина от иглолистни дървесни видове, в т. ч. 50 куб. м. добити от обли сортименти за механична преработка, за производство на мебели, врати и прозорци. При по-задълбоче-
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ния анализ на данните относно производството и
използването на фасонирана дървесина от иглолистни дървесни видове следва, че проблеми с този вид дървесна суровина няма и в близките години не може да има, напротив, имаме значителен
резерв.
При анализа на данните от анкетираните фирми консумирането на фасонирана (масивна) дървесина от широколистни дървесни видове за производството на мебели се установява, че през 2000
г. са употребени 1234 куб. м. фасонирана (предимно букова) дървесина и 5953 куб. м. обли сортименти за механична преработка (предимно
букова) от широколистни дървесни видове, а през
2001 г. съответно 1214 куб. м. и 2501 куб. м.
Най-значими консуматори на дървесина от
широколистни дървесни видове за производство на
мебели от анкетираните фирми са: “Елица” гр.
Берковица – 5453 куб. м., “ЖВТ - 97”, Петрич –
1200 куб. м., “Сираков” с. Бързия, обл. Монтана –
500 куб. м. за 2000 г. и съответно за 2001 г. –
1931 куб. м., 1200 куб. м. и 570 куб. м.
От анализа на данните на анкетираните фирми относно производството и консумирането на
фасонирана букова дървесина и проведените устни допитвания на най-големите потребители на този вид материали (“Лудогорие” гр. Кубрат, “Пиринска мура” гр. Банско, “Хемус” гр. Троян, “Обнова”
с. Ч. Осъм, обл. Ловеч, “Медикет” гр. Етрополе и
др.) се установява недостиг и някои от фирмите,
прибягват до внос на букова фасонирана дървесина или букови детайли от Румъния, Молдова и
Украйна. Това показва, че съществува проблем с
фасонираната букова дървесина и не трябва да се
поощрява изнасянето на обли сортименти от букова дървесина. Най-добре е да се изнася готов продукт (столове, маси и мебели), дори и с внос на
този вид основен материал.
Използването на значителни количества фасонирана дървесина при производството на мебели води до увеличение на консумация на лепила.
През 2000 г. анкетираните фирми са изконсумирали 10583 кг. лепила (предимно внос), а през 2001
г. съответно 12552 кг. Количествата на консумирания лак са значително по-малки. През 2000 г. са
изразходвани 4030 кг. лак, а през 2001 г. съответно 4278 кг. подобна е и картината с обкова. Анкетираните фирми са вложили в производството
505кг. обков през 2000 г и съответно 630 кг. през
2001 г. Тези продукти също са предимно вносни.
Обобщено следва да се подчертае, че анкетираните дървообработващи предприятия произвеждат значителна част от номенклатурата на дървообработващите продукти (фасонирани материали,
детайли от масивна дървесина, слепени конструк-
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тивни елементи, елементи за подове, елементи за
облицоване, шперплат, детайли за мебели (лайсни
за легла, вратички за мебели), ПДЧ в необлицован
и фурнирован вид, мебелен фурнир, фурнир за
шперплат).
У нас не се произвеждат плочи от дървесни
влакна със средна плътност (MDF). Спряно е и производството на ламинирани ПДЧ и на ламинати, за
сметка на тях е усвоено производството на OSB
плочи от “Кроношпан България + Булес” АД гр.
Бургас. Нейните приходи от продажби за 1999 г.
са 12,9 млн. лв., а за 2000 г. – 14,4 млн. лв. Ръст
на приходите отбелязва и най-голямото дървообработващо предприятие “Лесопласт” гр. Троян.
Нетните приходи от продажби на продукция за 1999
г. са 33,4 млн. лв., а за 2000 г. – 40,7 млн. лв.
това се дължи на факта, че се възстанови производството на лакирани (боядисани) плочи от дървесни влакна и се увеличи производството на лакирани шперплатни плочи. Приходите от износ на продукти на тази фирма през 1999 възлизат на 14,8
млн. лв., а за 2000 г. – 16,3 млн. лв. Нов продукт
на дървообработващият подотрасъл са слепените
конструктивни елементи (еднослойни плочи от масивна букова дървесина, подови еднослойни надлъжно и напречно слепени елементи от масивна
дъбова, ясенова, орехова, яворова дървесина) на
“Дървообработване – ВТ” гр. В. Търново. Нетните
приходи от продажби на тази фирма за 1999 г. са
7,456 млн. лв., а за 2000 г. - 7,527 млн. лв. При
тези фирми съществуват суровинни проблеми.
Поради недостиг на букова дървесина (шперплатни трупи) фирма “Лесопласт” гр. Троян произвежда само тополов шперплат. И при трите фирми съществува проблем с технологичната дървесина, използвана за производството на плочи от дървесни
частици, плочи от дървесни влакна и плочи от ориентирани частици. Този проблем съществува и за
фирма “Фазерлес” гр. Силистра, произвеждаща
плочи от дървесни влакна, която за 1999 г. има
продажби за 14,1 млн. лв., а за 2000 г. – 13,6млн.
лв. или спад с 3,5%.
При анализа на данните от списъка на Националния статистически институт, се установява, че
суровинни проблеми съществуват и за редица мебелни фирми, специализирани в производството на
столове от букова дървесина (“Лудогорие” гр.
Кубрат, “Пиринска мура” гр. Банско, “Хемус” гр.
Троян). Например “Лудогорие” гр. Кубрат за 1999г.
има продажби в размер 7,3 млн. лв., а за 2000 г. –
6,9 млн. лв.
Изводи и препоръки
В заключение може да се обобщи, че:
• Основно дървообработващите фирми про-
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извеждат дъски и греди от иглолистни дървесни видове – 45,5 % през 2001 г. при 59,4 % през 2000
г.; дъски и греди от широколистни дървесни видове и детайли от масивна дървесина от широколистни дървесни видове. Продукцията се реализира
предимно на външния пазар, при намаление на
средните цени на реализация през 2001 г. спрямо
2000 г.
• И в двата клона на подотрасъл “Дървообработване и мебелна промишленост” се наблюдава
намаление на разходите за материали с около
18,1%. Разходите за материали представляват
63,5% от нетния размер на приходите от продажби за 1999 г. и 55,2 % за 2000 г.
• Основно разходите на дървообработващите
предприятия за материали са за обли материали
за механична преработка от бял бор, смърч и бук,
като за 2001 г. се отчита намаление на средните
им цени спрямо 2000 г.
• Основните разходи на мебелните предприятия, включени в изследването, са за фасонирани

материали от иглолистна и широколистна дървесина, фурнир, лакове, бои и лепила. Тук също, както
и при дървообработващите предприятия се отчита
намаление на средните цени през 2001 г. в сравнение с 2000 г.
• Наблюдават се проблеми с осигуряване на
букова дървесина, за разлика от суровините от иглолистни дървесни видове, където има значителни
резерв.
• Необходимо е да се разработи стратегия за
развитие на дървообработващите и мебелните
предприятия в България.
• Необходимо е да се разработи ресурсен баланс за подотрасъл “Дървообработване и мебелна
промишленост”, като за целта се изгради база данни за предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост.
• Необходимо е митническата политиката на
страна да бъде насочена към стимулиране на износа на продукти с по-голяма степен на завършеност, от колкото на суровини.
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SUMMARY
In this research are present the raw material’s problems of small- and medium sized enterprises in the Woodworking
and Furniture industries. On the base of data for National Statistical Institute and special application investigated the
product list and the list of material.
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В статията са очертани проблемите на малкия и средния бизнес в сферата на дървообработването и производството на мебели, свързани с материално- техническото и кадровото обезпечаване на производството, финансовото осигуряване и инвестиционната активност. Посочени са източниците за разширяване и подобряване
на суровинната база за осигуряване на финансовата основа за подмяна, модернизация и реконструкция на техническата база, за повишаване качеството и ефективността на труда чрез материални и нематериални мотиватори.
Обект на конкретното изследване е “ Вели- 91” ООД - гр. Велинград.
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През последните години на стихийно формиране на пазарните отношения с характерните диспропорции между производство и потребление, нестабилност на цените и недостатъчно ясна представа за необходимата производствена организация,
технологично преструктуриране и пазарна ориентация, се преминава към известна реорганизация на
производствената сфера. При завишените изискванията по отношение на качество, асортимент и
стандарт, се пораждат редица трудности с материално- техническото и суровинно осигуряване.
Разработката има за цел да съсредоточи вниманието на специалистите върху основните проблеми на малкия и среден бизнес в сферата на дървообработването и производството на мебели. Във
връзка с това задачите са да се набележат и откроят трудностите, свързани с материално-техническото и кадровото обезпечаване на производството,
финансовото осигуряване и инвестиционната активност, базирайки се на резултатите на “Вели- 91”
ООД - гр. Велинград за периода 1997-2000 г.
“Вели- 91” ООД е пример за предприятие, което и след приватизацията е запазило предмета на
дейността си. То е най- големия специализиран производител на дървени детски играчки в страната.
Добрите производствени и търговски традиции, наред с високото качество, красивия външен вид и
оригинален дизайн на изделията, правят продукцията му търсена на международните пазари и известна на нашите. Дружеството е експортно ориентирано, със силно променлив обем на производството, вследствие монополно налаганите условия от
страна на основния му и дългогодишен партньоргерманската фирма “Симба тойс”. То е сред малкото фирми, влагащи в производството си висококачествени и екологично чисти материали, съобразени с европейските стандарти, въпреки по-висо-

ките им цени.
В дървообработващата и мебелната промишленост се преработват големи количества суровини и материали - стойността им за периода 19972000 г. варира до около 60 % от всички разходи за
производството на готовата продукция – фиг. 1. Поради това е особено важно правилното планиране
и оптимизирането на суровинната база при отчитане на разходите, обема на производство, пазарното търсене и др. От голямо значение е и класификацията на суровините и материалите по качествени признаци, тъй като качеството на изходната суровина влияе пряко на производствения процес и
на технико-икономическите показатели на готовата продукция. В зависимост от различията на суровината по вид, размери, форма, физико-механични свойства и др., се определя технологията и организацията по преработването и съхраняването й,
режимите за работа на машините, количественото
и качественото й използване.

Фигура1. Разходи по икономически елементи
като процент от общите разходи във Вели 91
ООД за периода 1997-2000 г.
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Важно значение за ефективността на производството има изборът на доставчици на суровини,
материали и окомплектовка. “Вели- 91” ООД все
още не разполага със стройна и ефективно действаща система на управление на връзките с външната икономическа среда, както и на захранването
на производството със суровини и материали.
Поради това не особено силни и не чак толкова неочаквани сътресения на пазара за суровини пораждат сериозни проблеми пред фирменото ръководство. Основни доставчици на дървесина за са
лесничействата във Велинград, Ракитово и Юндола,
което дава възможност за минимизиране на транспортните разходи при сравнително добро качество на доставяната дървесина. Използват се, както
стандартни фасонирани материали, така и трупи
от горските стопанства, които се разбичват на определени размери, съобразно нуждите на
производството. Доставчикът на лаково- бояджийски материали е германската фирма “ КайзерДоси”, а на опаковки- чешката фирма “ Айхорн”.
Внедряването в производството на водоразтворими бои, пигментни и безцветни лакове, спомага освен за повишаване качествените показатели
на изделията, и за опазване здравето на потребителя и подобряване на санитарно- хигиенните показатели във фирмата. Използваните бои и лакове
са пожаро - и взривобезопасни, което е изключително важно от гледна точка на противопожарната
охрана и охраната на труда, т.е. безвредни са и за
работещите с тях.
Дружеството се придържа към приетата си
екологична политика- не замърсява компонентите
на околната среда, защото в резултат на производствената дейност в атмосферата не се отделят опасни отровни отпадъци.
Важен източник за разширяване и подобряване на суровинната база в малките и средни предприятия на дървообработващия и мебелен сектор е
икономията на дървесина. Тя може да се постигне
чрез:
• подобряване структурата на потребление;
• снижаване на разходните норми;
• промишлено оползотворяване на отпадъците;
• комплексно преработване,
• използване на заместители на дървесината
и др.
Негативен ефект върху суровинната база оказват зачестилите случаи на снабдяване с незаконно
добита дървесина. Причина за това са масовите
“летни пожари” в горите. Те водят до по-ниската
изкупна цена на обгорялата, но съвсем подходяща
за технологични нужди, дървесина. Подобно “слизане” под себестойността на продукцията е форма на нелоялна конкуренция и би следвало да под-

лежи на съответните санкции.
На съвременния етап пазарът е отворен за
голямото разнообразие от качествено нови суровини и материали. При увеличаващ се брой на фирмите - вносителки и наличието на все повече
заместители, ценовия праг се снижава, както за
производителите, така и за крайните потребители.
Това е сигурен белег за разширяването и обогатяването на материално-суровинната база и възможност за нови творчески решения. Поражда се необходимост от технологично преструктуриране и
обновяване.
Осигуряването на финансовата основа за
подмяна, модернизация и реконструкция на техническата база все още е съществен проблем. Разрастването на малкия бизнес чрез кредитиране в
условията на стагнация е неразумен риск. Банките
изискват прекомерно високи и нерентабилни
обезпечения. Съществуващите кредитни програми
не се прилагат реално, а се доближават по-скоро
към “сивия сектор”.
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Фигура 2. Ефективност на разходите във Вели
91 ООД за периода 1997-2000 г.
Дизайнерската и проектантска дейност на фирмата за детски играчки не се реализират в съответствие с изискванията на маркетинговия подход,
а иновационната активност все още не е достатъчна.
Израз на всичко това е нерентабилното използване
на капитала й - възвръщаемостта на вложените ресурси и доходността на капиталите не са високи.
Ефективността на разходите е много малко над 1
– фиг. 2, което означава, че дейността на фирмата е слабо ефективна, т.е. разходите за 1 лв. произведена продукция са прекалено високи.
Ниските стойности на коефициентите на ликвидност (Табл.1) показват, че поради недостиг на
оборотни средства, дружеството погасява бавно задълженията си. Съществуващият реален риск от
финансова дестабилизация може да наложи взе-
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мане на заеми за покриване на недостига. За да се
избегнат бъдещи затруднения, трябва да се обърне сериозно внимание на структурата на капитала
и да се потърсят резерви за по- рационалното му
използване.
Таблица 1. Коефициенти на ликвидност за
периода 1998-2000 г.

Забавянето на обръщаемостта на КА и МЗ фиг. 3 - при увеличаване на тяхната натовареност
и заетост, води до задържане на средства и поголемия им разход за производството и реализацията на единица продукция. Това показва, че оборотните средства се използват все по-неефективно,
вследствие влошена организация на управлението
им.

Фигура 3. Коефициенти на обръщаемост на КА
и МЗ на Вели 91 ООД за периода 1997-2000 г.
Съществуват трудности, както при събиране
на вземанията, така и при изплащане на задълженията, поради което техните периоди са дълги. Това
налага необходимостта да се търсят по-лоялни клиенти и да се организира по-бързото издължаване с
цел намаляване на някои извънредни разходи.
Лизингът е форма за технологично обновяване, широко прилагана в чуждите страни, но все още
подценявана за развитието на дървообработващата и мебелната промишленост у нас. Причините
са:
• недоверието в кредитоспособността на българските фирми в резултат на общата икономическа
криза;
• високата степен на политически риск;
• слаборазвития капиталов пазар;
• недоброто законодателство в областта на лизинга и
• недостатъчното познаване на лизинговата
практика от евентуалните български лизингодате-
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ли и лизингополучатели.
Ако бързо бъдат отстранени тесните места в
нормативната уредба и се утвърдят принципите за
функциониране на българския лизингов пазар, приложение в горския сектор и ДПМ биха могли да
намерят следните форми:
• лизинг на доставчика ( Supplier‘s Leasing)фирмата производител продава на лизингова компания имущество и получава веднага стойността
му. Същевременно производителя наема същия актив и го отдава в сублизинг на краен лизингополучател. С тази операция е по- лесно да се реализира оборудване на пазари с ниска платежоспособност, поради което тази схема е твърде изгодна в
контекста на българския пазар.
• обратен лизинг ( Sale and Leaseback)- представлява продажба на актива от неговия собственик на лизингодателя, който от своя страна му го
отдава под лизинг. Тази форма би могла да намери по- широко приложение от предходната.
• ливъридж лизинг ( Leveraged Leasing)- лизингодателя отдава актива на лизингополучателя,
но за да го закупи преди това от производителя,
той използва кредит от трета страна. За България
тази схема би позволила на банките, които в момента нямат право да извършат пряко лизингови
сделки, на практика да получават изгоди чрез кредитирани от тях лизингови компании.
Друг проблем, пряко свързан с материалнотехническото обезпечаване на производството, е
кадровото му осигуряване. С развитието на автоматизацията и информационното осигуряване интелектуалния ресурс се превръща в изключително
важен за фирмената стратегия фактор. В България
тепърва навлизат консултантските услуги по въпросите на персонала. Подценяването на техните
предимства през последните 10-12 години обуславя недоверието в обслужващите фирми. Това затруднява щателния подбор и набор на персонал.
Материалните стимули са недостатъчни, за да се
доближим до японския модел Кайзен- “Качество от
всеки и във всичко”. Рядко се осигурява допълнително обучение, преквалификация и пренасочване
на служещите във фирмите, поради което съставът им по-често е застаряващ, с невисоки образователен ценз и мотивация. Въпреки дългогодишния
практически опит на по-възрастните работници и
служители, те нямат енергичността, инициативата
и творческото мислене на младите специалисти,
което в достатъчна степен препятства осъвременяването на организацията, стратегията и дейността на стопанските единици. Вели –91 ООД е изцяло частна. Мнозинството от съдружниците и служители във фирмата са с богат професионален опит
и добри търговски контакти в страната и чужбина,
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което наред с високото качество и прецизност на
изработката, гарантира пазар на произвежданите
изделия. Социалната политика на фирмата се провежда основно чрез сключване на колективен трудов договор. Възрастовият състав е подходящ за
производството- над 50 % от заетите са до 30 годишна възраст и едва 16 % - над 50 години -фиг.4,
което показва, че възрастовия проблем е донякъде
преодолян). Това е предпоставка за по- нататъш-

до 35 години

ното подобряване на образователната и квалификационната структура. Търсят се начини за привличане на все по- млади сътрудници, енергични хора
с голям творчески заряд. Уплътнено е работното
време на щатния специализиран състав, при което
обаче фирменото ръководство се натоварва с несвойствени за неговото равнище оперативни проблеми.

35-50

над 50 години

Фигура 4. Възрастов състав на персонала във Вели 91 ООД.
Съществуват неизползвани възможности по
отношение на нематериални мотиватори като:
• възможности за самоусъвършенстване чрез
посещаване на конференции и участия в научни
разработки;
• осигуряване на безплатна медицинска и стоматологична помощ чрез абонаментно обслужване от центрове, работещи със Здравната каса;
• осигуряване на време и места за пълноценен отдих и почивка;
• добри санитарно- хигиенни условия и социален климат, и др.
Характерно за горския и дървообработващия
сектор в последните години е фалита на крупните
промишлени предприятия и създаването на множество малки и средни фирми, произвеждащи предимно единични изделия на базата на поръчково
възлагане. Организационно-управленческата структура на Вели-91 ООД е типична за производствено
ориентирана фирма. Тя не е целево създадена, а е
възникнала по-скоро спонтанно по аналогия на стари структурни схеми. В условията на пазарна икономика е недопустимо да се поддържа излишен
персонал. Това налага необходимостта от създаване на система за ефективно управление на човешките ресурси.
От анализа на икономическото състояние на

“Вели- 91” ООД се откриват някои опасности за
стопанския стабилитет на фирмата и дървообработващите и мебелни предприятия като цяло. Сред
тях са работата само с един основен клиент, както
и с малък кръг доставчици; загуба на информационна връзка с пазара, поради неефективно проследяване на конюнктурата му; подценяване на конкуренцията от страна на новосъздадени фирми производителки на дървени детски играчки. За преодоляването им е необходимо запазване основния
предмет на дейност и неговото разширяване чрез
въвеждане в производството на нови, съвременни
и екологично чисти технологии, образци, модели и
ноу- хау, които да повишат конкурентноспособността на изделията и реализацията им на традиционните и нови пазари. За повишаване на ефективността трябва да се оптимизира структурата на клиентите и доставчиците и да се подобри организацията на труда и производството. Във връзка с това е
важно да се осъществят повече контакти, за да се
избегне съществуващата в момента неритмичност
на поръчките. С разширяване кръга на клиентите и
свързаната с това по-бърза реализация на по-голям обем продукция, се очаква достигане на капацитетните възможности на машините и
съоръженията, което ще доведе до по-рентабилното им използване. Чрез оптимизиране структурата
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на доставчиците, се предвижда ритмично суровинно осигуряване при снижаване на производствените разходи.
Инвестициите трябва да се насочат главно към
оптимизиране на базата от суровини, материали,
горива и енергия. В по-дългосрочен план се препоръчва голяма част от валутните постъпления на дружеството да се реинвестират в подновяване на машинния парк и внедряване на нови технологии.
Отстраняването на тесни места в производствения цикъл за поемане на по- крупни поръчки може да се осъществи в условията на многосменен
режим на работа и привличане на допълнителни
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кадрови ресурси, когато търсенето го налага.
Необходимо е да се прилагат съвременни маркетингови и рекламни стратегии.
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RAW MATERIAL, INVESTMENT, FINANCIAL AND HUMAN RESOURCE
PROBLEMS OF THE SMALL- AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES IN THE
FIELD OF WOODWORKING AND FURNITURE MAKING
Stanislava Kovacheva-Veleva, Radulina Tcholova, Pandora Dragozova
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SUMMARY
The subject of this article are the problems of the small- and medium-size enterprises in the field of woodworking
and furniture making, related to the technical and human resource supply and investment activity. In the article the
sources are shown for extension and development of the raw material base as well as the sources for financial base for
the renovation, reconstruction and modernization of the technical equipment for higher productivity of labor through
material and nonmaterial stimuli. The subject of the study is “ Veli-91” Ltd.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)
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ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ГОРСКАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ
Иван Палигоров, Катя Дойчевска
Лесотехнически университет - София
Направен е исторически преглед на различните форми на експлоатация на горите в България. Проучени са
конкретните условия, предимствата и недостатъците на различните методи. Дадени са някои препоръки за
условията, които ще подпомогнат развитието на предприемачеството в горското стопанство.
Ключови думи: горска политика, предприемачество
Key words: forest policy, enterpreneurship

Увод
Като част от стопанската политика на всяка
страна горската политика следва да хармонизира
взаимоотношенията в системата “горски ресурси
– горско стопанство – общество”. Управлението,
стопанисването, опазването и ползването на горските ресурси следва да се базира на дългосрочна
стратегия в задоволяване не само на днешните нужди на обществото. С течение на времето, горската
политика се е променяла, в зависимост от наложилите се обществени отношения.
Да се предложат някои елементи за усъвършенстване на съвременната горска политика на
България, като се проучи и систематизира натрупания опит и традиции за развитие на предприемачеството в горското стопанство е целта на настоящата разработка.
За постигане на целта на изследването се наложи изпълнението на следните задачи:
- да се направи анализ на историческото развитие на националната горска политика на България,
от гледна точка на условията за развитие на предприемачеството в горското стопанство;
- да се систематизират проблемите по осигуряване действието на основните функции и инструменти на горската политика, регламентирани в
нормативната уредба;
- да се направят някои предложения за усъвършенстване на условията за развитие на предприемачеството в горското стопанство на България.
Основен метод на изследването е анализ на
историческото развитие, в неговите три аспекта –
анализ на фактите, анализ на моделите и анализ
на реалностите.
Резултати и коментари
Според редица автори (Hummel et all, 1984 и
др.) в условия на плурализъм в собствеността осъществяването на функциите на горската политика
– планиране, регулиране, ограничаване и подпомагане се осигурява от инструментите – законодателство, финансово подпомогане и информация.
Прегледът на историческото развитие на национал-

ната горска политика на България от края на ІХХти до началото на ХХІ-ви век показва многообразие от варианти на съчетаване действието на основните горскополитически инструменти. Всеки
един от тях осигурява в една или друга степен задоволяването на нуждите на обществото, като основна цел на горската политика на дедания етап от
неговото развитие. Например, стопанисването и ползването на горите през втората половина на ІХХ-ти
век се е основавало на задоволяването на нуждите
на турската армия от дървесина, месо и кожи, както и за осигуряване на поминък на местното
население, като индивидуални производители.
Индивидуалните работници, а по-късно кооперираните горски работници получавали по закон възможност да добиват по тарифни такси (цени) определено количество дървесина. Фасонирането на тази
дървесина за траверси или други сортименти се
извършвало чрез дялане, примитивно и с голям
отпад. Тази форма на извършване на добив на дървесина от горите може да се опише като първа проява на условия за стимулиране на предприемачество. (Стоянов, 1964; Чалъков,1994; Въчовски,
1998)
В исторически аспект по-широкото навлизане
на предприемачеството в горското стопанство започва с налагането на тръжната, концесионната и
кооперативната форма на стопанисване и ползване на горите, както и на стопанската експлоатация.
Търговете в началото на миналия век са заемали много малък дял в ползването, но чрез тях
се създават условията “за навлизане на “търговците” в храма, наречен Българска гора”. (Чалъков,1994) Противопоставянето на тази форма на
продажба на дървесина от лесовъдите и от обществеността преминава през стимулиране на местното население да ползва дървесината от горите и
неговото коопериране, както и въвеждането на концесиите и етатната форма на добив, чрез стопанската експлоатация. Разбира се, следва да се отбележи, че търговците много често са изкупували от
индивидуалните дърводобивници позволителните
им за сеч или са ги наемали да работят за тях и
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пак са “влизали” в гората.
Изходът от това явление се вижда в кооперирането на индивидуалните производители, в навлизането на концесиите и в стопанската експлоатация на публичните гори. Създават се и три трудови
горски стопанства за добив и преработка на дървесината от държавните гори в Лонгоза, Тича и в
Беглика.
В хронологичен ред според редица автори, найнапред се появяват концесиите. Първата концесия
е учредена през 1902 г., когато Риломанастирските
гори се отдават на братя Балабанови за срок от 20
г. По късно през 1908 г. се отдава и Лонгозката
гора за експлоатация от 10 г. За добитата дървесина и нейната преработка концесионерът плаща преференциални цени. Също така му се оказва финансова помощ, като не заплаща материалите, необходими за пътища, сгради и други. Построяват
се пътища, канали, железопътни линии, модерни
за времето си дъскорезни цехове и фабрики и т.н.
За осигуряване на развитието на транспорта
и връзката на младата Българска държава с Европа
се разрешава концесията на барон Хирш в Беловските гори. По същество този прогресивен за времето си акт дава началото на развитието на предприемачеството в добива и по-съвременната обработката на дървесината в България, като освен икономически има и голям социален ефект - създава
работни места и поминък за населението. Дребните
и незаконни чаркове започват да се подменят с посъвременни дъскорезници, които повишават рандемана при обработката на дървесината.
Може да се обобщи, че въпреки своята прогресивност за времето си концесионната форма на
стопанисване и ползване не успява да се наложи
по ред от причини, но най-вече поради неправилното стопанисване и превишеното ползване от страна на концесионерите и неизпълнение на концесионните договори. Това става възможно поради несъвършенна и непълна нормативна база и пропуски в информационното осигуряване на процеса,
като:
1. Недостатъчни и непълни проучвания и измерване на дървесината в предоставяните обекти;
2. Непознаване на лесовъдските правила за
ползване и възстановяване на горите;
3. Непознаване на транспортните условия и
изискванията на пазара;
4. Чести промени в законодателството и на
условията на концесиите и ненавременно уведомяване на концесионерите;
5. Неопитност на работниците и липса на нормативна уредба, позволяваща на лесовъдите освен да контролират и да подпомагат възстановяването на горите.
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Тези причини настройват лесовъдската колегия, както и обществеността против концесиите и
те са преустановени в края на тридесетте години
на миналият век и са заменени със стопанската
експлоатация.
Вторият момент в историческото развитие допринесъл за създаването на предприемачество в
стопанисването, ползването и преработката на дървесина е налагането на кооперативната форма на
стопанисване. С приетите от правителството на
Александър Стамболийски закони се дава възможност за окрупняване на дребните частни горовладелци, като се обединят в кооперации. Още през
1906 г. е създадена първата горовладелска кооперация у нас наречена “Съгласие”. Кооператорите
могат да ползват “задружно” главните и второстепенните горски продукти, добитите и преработени
материали, оръдия на труда, сгради, дъскорезни
фабрики и т.н.
В края на 1933 г. броят на горовладелските
кооперации достига 215, а едновременно с това в
планинските райони на страната се създават и горските трудоводобивни и преработвателни кооперации. Горските трудоводобивни кооперации извършват срещу заплащане от фабрикантите добив и
транспорт на дървесината до техните цехове и
фабрики. Собственост на кооперациите са извозните средства (с животинска теглителна сила) и инструментите за добив, както и преференциите да
получават позволителни за сеч за определено количество дървесина за всеки член. Що се отнася
до горските добивни и преработвателни кооперации,
то те са получавали редица финансови облекчения
от държавата при плащане на таксите за добития
материал, при изграждане на дъскорезници в
горите, при облагане с данъци и др.
Независимо от посочените облекчения, те се
оказват недостатъчни, горското кооперативно движение среща големи трудности и е белязано от редица неуспехи. Като една от най-важните причини
за това се посочва, че нито едно кредитно учреждение не подпомага нуждите, особено на горовладелските кооперации. Това налага основаването на
кредитни кооперации, а по-късно и на кредитна
банка, специално за нуждите на кооперациите, както в земеделието, така и в стопанисването на
горита. Важно е да се отбележи, че горските кооперации не получават подкрепата и на част от лесовъдската колегия.
Що се отнася до стопанската експлоатация
на горите, първите опити датират от началото на
двадесетте години на миналия век. Едва през 1934г.
е приета “Наредбата-закон за стопанска експлоатация на горите” (ДВ, бр. 163 от 24.07.1934 г.), а
по този начин започват да се стопанисват и полз-

126

Иван Палигоров, Катя Дойчевска

ват държавните гори в стопанския план за 1939 г.
Положителното на този опит е, че се създават държавни структури най-вече за ползване и преработка на дървесината, под контрола на лесовъдите.
Недостатъците на стопанската експлоатация, които се посочват са свързани с раздуването на административния апарат, с превишаването на ползването за постигане на предвидения план за приходите в бюджета и т.н.
Някои от описаните по-горе проблеми в развитието на предприемачеството в горското стопанство са пренесени в наши дни. В изпълнение на
“Програма 2001” на предишното правителство на
Република България бе приет новият Закон за горите (ДВ, бр. 125 от 1997 г.) През 1998 и 1998 г. се
извърши административна реформа, изразена в
преструктуриране на съществуващите до тогава
публични предприятия – държавните горски
стопанства, в Държавни лесничейства и държавни
търговски дружества за осъществяване на стопанска дейност в горите. Започна процес на възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд, отнета с актове на Министерския съвет
през периода 1947-1957 г. Управлението и контролът върху всички земи и гори от горския фонд
бяха поети от Националното управление по горите
(НУГ), Регионалните управления на горите (РУГ) и
Държавните лесничейства (ДЛ). Новосъздадените
с част от държавния капитал 63 еднолични търговски дружества – частна държавна собственост, поеха стопанските функции по дърводобива и лесокултурните мероприятия. Част от тези дружества
са вече приватизирани. Едновременно с това, в дърводобива навлязоха множество частни фирми, голяма част от които с предмет на дейност доста
далече от добива и преработката на дървесина. На
мястото на приватизираните и затворени или ликвидирани големи държавни предприятия за преработка на дървесина възникнаха множество дребни
преработвателни цехове. По данни на РУГ Пазарджик на територията й към началото на 2002 г. са
регистрирани над 700 такива цехове.
Следва да се отбележи, че процесът на предприемачество в горския сектор не започна с приемането на новата нормативна уредба. Той стартира с ограничаване на капацитета и приватизацията на част от големите държавни дървообработващи и мебелни предприятия. Горските стопанства започнаха да наемат частни фирми и предприемачи за извършване на дърводобива. Продажбата
на дървесината и на другите горски продукти се
осъществяваше от горските стопанства и от създадените към всяка регионална дирекция по горите държавни търговски фирми.
Новата нормативна уредба само узакони то-

зи процес. Приеха се и съответните подзаконови
нормативни актове (Правилник за прилагане на
Закона за горите, Наредба № 30 за ползване на
дървесина от горите, Инструкции № 33, по-късно
Инструкция № 36 за условията и реда за ползване
на горите чрез търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател, Инструкции № 3 за условията и
реда за възлагане на лесокултурните дейности в
горите и земите от горския фонд и др.).
Регламентира се лицензирането и упражняването
на частна лесовъдска практика в горите, оценката
на горите и земите от горския фонд и т.н.
Изложеното позволява да се обобщи, че като
цяло новата нормативна уредба създаде предпоставки за развитие предприемачество в горското
стопанство. Създадена е нова нормативна база, която да регулира наложените обществени
отношения. Следва да се отбележи обаче, че редица от заложените в нея принципи и механизми не
работят добре и се налага тяхното усъвършенстване. В лесовъдската колегия се обсъждат варианти за цялостна преработка на Закона за горите от
1997 г., а в отделни крайни твърдения дори за разработване на нов закон за горите. Най-много привърженици събира вариантът да се нанесат само
най-неотложните промени в Закона за горите, като
се регламентират по-строго административно-наказателните разпоредби и възможността ДЛ да могат да възлагат услугата по добив на дървесината
и да могат да осъществяват търговия с дървесина,
като се създаде национална горска компания.
Следва да се развият по-задълбочено инструментите - финансово подпомагане и информационно
осигуряване, както и осъществяването на цялостен
горскополитически процес в условията на плурализъм в собствеността.
По отношение на финансовото подпомагане
и информационното осигуряване смело може да
се твърди, че грешките от миналото се повтарят.
Вероятно това е главно резултат от наложеното самофинансиране на горското стопанство още от
1990 г., както и от бюджетния дефицит, който съпътства осъществяването на реформите в националното стопанство, а по-късно и от наложената
мярка за постигане на финансова стабилизациа,
чрез паричен съвет.
Основанията да се направи този извод се заключават в следното:
- Предвидените в нормативната уредба финансови облекчения, отнасящи се до: охрана на имотите от държавната горска стража, заплащане от
държавата на закупуването и пръскането на препарати за опазване на горите, борбата с горските
пожари, предоставяне на наличната документация
на наследниците на бившите собственици, покри-

Проучване върху условията за развитие на ...

ване на част от разходите за залесяване, чрез предоставяне на посевен и посадъчен материал, както и на разходите за инвентаризация на горите в
частните имоти, кагато се инвентаризират и устройват заедно с държавната гора на дадената територия за недържавния горовладелски сектор, от
една страна са недостатъчни, а от друга, неса финансово осигурени. Лесовъдското обслужване, предоставено като съвети или консултации и предназначено за облекчаване на стопаните не е на нужното ниво. Съвсем от скоро в НУГ съществува длъжност – главен експерт по консултации на недържавни горовладелци. И макар че има предложение
държавата да извършва лесоустройствените проекти за своя сметка на имотите над 500 дка., това
още не се практикува. Поради липса на средства и
ниско заплащане е затруднена охраната от пожари,
от незаконна сеч, както безплатното предоставяне
на посевни и посадъчни материали. Трябва да се
отбележи, че се облекчи малко режима за ползване и превоз на дървесина от частните гори, като се
създадоха нови образци от изискуемите документи,
които вече са на разположение в РУГ и ДЛ;
- Информационното осигуряване като цяло се
развива бавно и е белязано с много трудности.
Обществеността като цяло не е достатъчно информирано за промените, настъпили в горския сектор.
Издаваните публикации се оформят само в специализираната литература. Някои нововъведения не
достигат своевременно до горовладелците. Дистанцират се, чрез формални и сложни процедури продавачи и купувачи, което е причина да се търси незаконен начин за осигуряване на дървесина.
Обявите за провеждане на търгове и конкурси не
получават публичност, напротив ограничават се от
заинтересовани структури за извличане на печалба.
Следва да се отбележи, че Министерството
на земеделието и горите и Националното управление по горите в своя отчет за “Състояние на горското стопанство в България през периода на преход към пазарна икономика” от 2002 г. посочват
като основни приоритети:
- Създаването на информационна система на
горите;
- Подпомагане на недържавните горски собственици, чрез “специално подготвена нормативна
уредба, професионално консултиране и обучение
и финансово подпомагане, чрез програма
САПАРД”.
Що се отнася до цялостния горскополитически процес следва да се отбележи, че развитието на
функцията планиране изостава. Особено в разработването на Националната горска програма за развитие на горското стопанство и налагането на регионалното и локално горско планиране, като ме-
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ханизъм за обобщаване и систематизиране на интересите на обществото в стопанисването и ползването на горите. Прилагането на тази горскополитическа функция е от изключителна важност и не
случайно се подпомага ефективно по различни международни проекти и програми за сътрудничество.
Заключение
Изложеното по-горе позволява да се направят
следните изводи и препоръки:
- Историческото развитие на горското стопанство на България през последните над 130 години
позволи да се натрупа значителен опит във формулирането и провеждането на целенасочена националноотговорна горска политика;
- Анализът на условията и отчитането на този
опит позволява да се констатира, че макар и побавно от другите Европейски страни и в България
се прилагат най-известните форми на експлоатация на горите, с техните предимства и недостатъци;
- В определена степен предимствата и недостатъците на различните форми на експлоатация
имат конкретно проявление в условията на нашата
страна и това не бива да се пренебрегва, а напротив,
следва да се отчита. Особено, когато се формулира или налага някакъв механизъм за управление.
Директното пренасяне на модели от Европейската
практика в наши условия, би било рисковано
начинание;
- Натрупаният опит и добрите традиции в нашето горско стопанство следва да се доразвият в
тяхната съвременна форма, така както го налага
времето, в което живеем. През последните години
в горския сектор имаме реалности, които не може
да не се отчитат. Възникна, макар все още много
дребен и многоброен частен сектор, който е добра
основа за обединяване и окрупняване на многото
производители и търсене на път за оцеляване. Познати са предимствата и недостатъците, които проявиха прилаганите форми в нашите условия. Крайно време е “да се успокои движението на махалото” на управленските механизми, т.е. от една в друга крайност, чрез налагане “отгоре”. Нормативната
уредба даде правила и свобода на избор на процедури за продажба, включително без да ограничава
стопанската експлоатация;
- Това означава да се даде тежест на икономическите над административните методи в
управлението. От изключителна важност е да се
определи адекватното място на гората и горското
стопанство в живота не само на днешното, но и на
следващите поколения. Да се създаде механизъм
за задоволяване на интересите и съвременните потребности на обществото. Да се анализира и се направи опит да се управлява националният пазар на
дървесина и продуктите от нея.
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В заключение, нека не забравяме, че Българските гори принадлежат на Планетата и на бъдещите поколения, а след това на своите собственици и
на днешното общество.
Литература
1. Въчовски, Хр., Горската политика и развитието
на горското стопанство в България. Изд.
“Земиздат”, София, 1997, 263 стр.
2. Манолов, Ат. Битки по стръмнините. “Земиздат”
ЕООД, София, 1999, 240 стр.

3. Раденски, Ат., Българската гора. Изд. “Калем”,
Пловдив, 1999, 544 стр.
4. Райчевски, Ст., Горските кооперации в Странджанския край. Изд. “Геопан”, Бургас, 2001, 211
стр.
5. Стоянов, В. История на горското стопанство на
България. “Земиздат”, София. 1964.
6. Чалъков, Й. Проклятието на гората. “АрткомерсВиктор”, София, 1994,251 стр.
7. Hummel, F.C. (ed.by) et all, Forest policy. A contribution to resource development. Martinus Nijhoff/
Dr. W. Junk Publishers, The Hague, 1984, 310 p.

INVESTIGATION ON THE ENTERPRENEURSHIP DEVELOPMENT CONDITIONS IN BULGARIAN FOREST POLICY
Ivan Paligorov, Katia Doichevska
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

SUMMARY
The historical survey on different forms for Bulgarian forest utilization is made. The specific conditions, advantages and disadvantages of different forms are investigated. Some recommendations on conditions improvement for
forestry enterpreneurship development are pointed out.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)
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НЯКОИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ШВЕЙЦАРСКИЯ
ФЕДЕРАЛЕН ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Васил Стипцов, Иван Палигоров, Мартин Борисов
Лесотехнически университет – София
Представени са някои принципи на Швейцарския федералния закон за горите. Направен е сравнителен
анализ с принципите на Закона за горите (1997). Прави се предложение някои от тези принципи да бъдат
включени в процеса на усъвършенстването на Закона за горите. Подчертано е значението на следните принципи:
цел на закона и роля на гората; защитата на гората от човешка дейност; забраната на обезлесяванията; ограничаване на достъпа и движението в горите; защита на горите от други посегателства; принципи за стопанисване на
гората, дърводобив и забрана на голите сечи; възстановяване на щетите в горите и поощрителни мерки, свързани с професионално обучение, научни изследвания, събиране на данни и информационна обезпеченост на обществото за горите, респект от административно-наказателните мерки.
Ключови думи: закон за горите, стопанисване на горите, защита на горите
Key words: forest law, forest management, forest protection

Увод
Горите заемат около 34 % от площта на
България и тяхното състояние и стопанисване зависи до голяма степен от правилно формулиране
и дългосрочно осъществяване на определени, залегнали в нормативната база принципи.
Организираното стопанисване на Българските гори започва през втората половина на 19-ти век.
Принципите на това стопанисване са възприети и
отразени в няколко закона за горите, като най продължително време в началото на 20-ти век действа
Законът за горите от 1925 г. Той отразява условията на плурализъм в собствеността и налагането
на пазарни отношения в горското стопанство. С
Наредбата-закон за стопанска експлоатация на държавните гори (1934 г.), приложена по-късно за експлоатация и на общинските гори (1937 г.), стопанисването и ползването на държавните и общинските гори се доминира от държавата. Този модел е
наложен и в последващия Закон за горите от 1958г.,
на основата на единната собственост на държавата и централното планиране. С налагането през 90те години на миналия век отново на модел на пазарно стопанство се наложи да се приеме нов Закон
за горите, който да уреди новите обществени
отношения. През периода от 1989 г. до приемането на Закона за горите (1997) в Народното събрание на България бяха внесени тринадесет проекта
за Закон за горите. Въпреки големият им брой общата оценка е, че те не отразяваха в пълна степен
развитието на обществените отношения.(Йовков и
кол.,1994 и др.) Дори и предлаганите от държавната администрация проекти имаха доста забележки
и бяха връщани за преработване от Министерския
съвет при различните правителства. Дори и Закона
за горите от 1997 г. получи слаба оценка на първо
четене в пленарна зала и се наложи преработването му преди второ четене в парламента, за сроко-

ве надвишаващи 4-5 пъти определеното по закон
време. Ясно е, че и при такава преработка (а не
направа на нов закон, което на практика бе направено от работния колектив) не може да се очаква,
че всички заложени принципи и механизми ще сработят успешно във времето. Независимо от факта,
че в Закона за горите (1997 г.) са отразени голяма
част от възприетите принципи в предишните варианти на проекти за Закон за горите, основна критика към този Закон бе липсата на прозрачност при
подготовката му и ново предварително дискутиране на тези принципи за уреждане на обществените
отношения. Макар, че Законът за горите от 1925 г.
е бил доста добър (за времето си) като нормативен документ, не бе целесъобразно автоматичното да се пренасят постановки от него при сегашните икономически и социални условия и още повече
пък опитите те да се интерпретират и нагаждат. За
съжаление в почти всички проектозакони сред
1989г. като че ли битува не духът, а механичното
пренасяне на постановки от този закон, което допълнително усложнява нещата при стопанисването на горите при сегашните условия. Нещо повече,
правилно би било широко да се обсъдят и приемат
принципите на закона, най-вече от гледна точка на
това, дали отразяват реалните обществени отношения, не само на днешния, но и на утрешния ден,
дали не противоречат на възприетите принципи в
законите и регламентите на страните от Европейския
съюз и едва след това да се пишат конкретните
текстове на закона.
В мотивите към почти всички проектозакони
се изразява уверение, че е използван опитът на редица Европейски страни - Германия, Австрия,
Франция, Швейцария, провинция Хесен и т.н. При
по-обстойно запознаване със законодателството на
тези страни лесно може да се установи, че почерпеният опит от тези страни е само информативен.

130

Васил Стипцов, Иван Палигоров, Мартин Борисов

Отсъствието на отделни принципи и на цели раздели в нашите проекти, по отношение на управлението и стопанисването на горите, интерпретацията
на едни постановки и записването им в съвсем друг
смисъл, е показател за това. Във всички проекти и
дори и в Закона за горите (1997) прониква нежеланието на държавата (държавните чиновници) да се
разделят с монополизма в горите по отношение на
управление, стопанисване, ползване и т.н., но за
сметка но това изобилства с текстове за всевъзможни ограничителни мерки за другите собственици на гори, освен държавата разбира се.
Това ни да основание да считаме, че за да
имаме добро горско законодателство трябва да се
запознаем действително със законите на другите
страни и да преценим кое от тях следва да се заложи като необходима основа при нашите условия и
кое е задължително, за да бъде хармонизирано законодателството ни с това на Европейските страни.
Тук става дума за това, принципите които ще се
възприемат за нашите условия и отразяват нашите обществени отношения, да продължат националните традиции, без да противоречат на Европейските
регламенти. В изпълнение на задачите на БългароШвейцарската програма за сътрудничество в областта на горското стопанство - “Устойчиво и природосъобразно стопанисване на горите” и на
Германо-Българския проект за горите си позволяваме да направим анализ на някои от основните
принципи, залегнали във Федералния закон за горите на Конфедерация Швейцария.
Целта на този преглед и сравнителен анализ
е да се подпомогнат процесите на усъвършенстване на нормативната уредба за горите в България.
Да се прегледат още веднъж някои от основните
принципи, залегнали в горските закони на отделни
Европейски страни. Като начало се реши да се представи горското законодателство на Швейцария, като страна с наличие на плурализъм в собствеността на горите и значителен опит при стопанисването на горите, различни подходи при обучението и
професионалната подготовка на работещите в
горите, при стопанисването на горите и т.н.
Някой основни принципи заложени във
Федералния закон за горите (ФЗГ) на Швейцария, решения в Закона за горите (ЗГ) на Република
България и възможности за усъвършенстване на
горското ни законодателство.
Федералният Закон за горите на Конфедерация Швейцария е от 1991 г. Още в гл. І основният
акцент се поставя върху целите на закона и те съвсем конкретно са изброени:
- да осигури опазването на горите по ПЛОЩ
и РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ;
- да опазва горите като естествена среда;

- да гарантира изпълнението на функциите
на горите - защитни, социални и стопански;
- да подържа и развива горското стопанство.
Спираме се на този момент, не защото е пропуснат в ЗГ (1997), а защото вместо да се използват кратки и ясни формулировки, са наложени
текстове, които не само че не са ясни, но и са
противоречиви. Тези постановки са намерили място в чл. 1, ал. 2, чл. 17 и чл. 18. Законът задължава да не се допуска намаляване на лесистостта на
страната под 30 % (чл. 17, ал. 1), макар че по официалната статистика тя е над 34%. От друга страна не се допуска намаляването на лесистостта на
общините под съществуващата (чл. 17, ал.2). Явно
е, че още тук има заложени две противоречия.
Първото, че ако спазиш закона и не намалиш съществуващата лесистост на общините като цяло –
не може да намалиш и общата лесистост под 30%.
И второто - подържането на лесистост на една община на едно ниво е трудно изпълнима задача или
ще трябва да не се изпълнява закона. По-добре е
да не се намалява лесистостта на дадена територия, с площ над територията на община - например област, за да може да се изпълни тази разпоредба на закона. За пример може да се даде построяването на огромни по размер инфраструктурни
обекти - язовири, каскади и т.н., от които например
едно съоръжение попада на територията на една
община и трябва да се намали горската площ с
хиляди хектари, но няма място и свободни земи за
създаване на нови гори. В съседни общини, обаче,
такива площи могат да се намерят и по този начин
ще се подържа лесистостта на региона.
Ако обаче принципно погледнем на въпроса
за лесистост ще се уверим, че цялата постановка
на закона е заложена не на базата на площите заети с гора, а на горската площ въобще. Под лесистост се разбира съотношението на площта заета с
гора към общата площ, т.е. това ще бъде залесената площ на страната, която е около 85 % от горската площ. Така че лесистостта по този показател ще излезе под 30 % за страната. Това показва
че двете алинеи на чл. 17 от Закона за горите си
противоречат. Не е възможно хем да не намаляваш лесистостта под 30 %, при положение че тя е
под тази и от друго страна да не я намаляваш под
съществуващата при влизането на закона в сила.
За това записът във ФЗГ е работещ и точен -“да се
осигури запазването на горите по площ и разпределение”. Това решава въпросите и не дава основание за тълкуване. Със следващия запис, които изисква гарантиране изпълнението на функциите на горите пък показва, че намаляването на горската площ и функциите на гората са свързани помежду си. Свързването идва и от записа на чл. 3
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на ФЗГ, където се казва, че “Горската площ не
трябва да се намалява”. Съвсем резонно е да се
направи нов запис в ЗГ по отношение на това, що е
гора, горски фонд, горска площ, цел на закона и
пр.
По отношение на определението за понятието гора ФЗГ на Швейцария е доста по-либерален
от ЗГ на България. Под гора се разбира “ВСЯКА
ПЛОЩ, ПОКРИТА С ГОРА ИЛИ ГОРСКИ ХРАСТИ,
СПОСОБНА ДА ИЗПЪНЯВА ГОРСКИ ФУНКЦИИ”.
Подчертава се, че нейният произход, начинът на
стопанисване и завеждане в регистрите не са от
значение. Съвсем очевидна е разликата със ЗГ на
България, където затрудненията в работата на горския сектор идват не от това, че определението за
гора на българския закон е грешно, а от разделението на земите на фондове и затрудненията, които се налагат за преминаване на една площ от
един в друг фонд. В Швейцарския закон е записано,
територията да може да изпълнява горски функции.
Дори и в цитирания Закон за горите от 1925 г., в
чл. 19 е записано, че “Гора, в смисъла на закона е
всяка земя, която е обрасла или е засадена с горски дървета и храсти, независимо от нейното пространство и сегашно състояние”. В ЗГ (1925) е въведено понятието “Предмет на горското стопанство”, където е даден срок до 2 години от влизането
на закона в сила да се определят от специално назначени комисии площите, които ще са предмет на
горското стопанство. Ясно е, че в промените на ЗГ
или с приемането на нов ЗГ тези моменти следва
да се отработят. Сега е доста трудна работата с
категории, при които има неяснота, припокриване
и неуточненост - гора и горски фонд, гора в поземлен фонд, не са горски фонд горите създадени в
поземлен фонд и т.н. Във ФЗГ на Конфедерация
Швейцария не се посочват подобни категории, а
акцента се насочва към изпълнението на горски
функции на горските територии. Във ФЗГ ясно се
подчертава, кое не е гора, докато в ЗГ на България
се посочва кое не е горски фонд. Във ФЗГ ясно се
дава определението – Кое не е гора и не се подвежда под разпоредбите на ФЗГ. Така например
се посочва, че “Не са гора изолирани групи от дървета и храсти, живи плетове, алейни дървета,
градини, паркове и зелени пространства, дървета,
отглеждани върху гол терен за експлоатация в кратки срокове, както и храсти и дървета върху или в
непосредствена близост до язовирни инсталации”.
Освен това ФЗГ дава права на кантоните да определят минималните широчина, площ и възраст, които може да има едно насаждение за да бъде смятано за гора, но ако въпросното насаждение изпълнява особено важна социална или защитна роля,
кантоналните критерии не се прилагат.
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Очевидно е, че ако се вземат предвид постановките в ЗГ от 1925 г., ФЗГ на Швейцария и другите страни да се определят кои гори и кои площи
ще са предмет на горското стопанство, и кои не се
смятат за гора и не се подвеждат под разпоредбите на закона за гората, нещата доста ще се
облекчат. Това особено ще облекчи частните
собственици, с много на брой и разпокъсани горски имоти.
Интересен момент във ФЗГ е наличието глава ІІ-“ Защита на гората от човешка дейност”, в
която важно място заемат текстовете срещу процесите на обезлесяване и записът в чл. 5 т. 1 е
категоричен -“Обезлесяванията са забранени”. Под
обезлесяване се разбира всяко ВРЕМЕННО ИЛИ
ПОСТОЯННО изменение на предназначението на
горската ПОЧВА. По изключение се разрешава
обезлесяване при доказване на ИНТЕРЕСИ, превъзхождащи опазването на гората. Интересно е да се
наблегне на тези разрешения, за да се направи аналогия със ЗГ на България. Разрешение за обезлесяване може да се даде при условие, че
съоръжението, за което се искано обезлесяването
не може да бъде изградено на друго място; съоръжението изпълнява от материална гледна точка
условията, поставени в съдържанието на устройството на територията. След тези две точки се поставя една сериозна клауза:-“обезлесяването не
представлява сериозна опасност за околната среда”. Освен това не се признават като важни причини ФИНАНСОВИ МОТИВИ, като например желанието да се извлече възможно най-голяма полза от
почвата или ЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ ПРИДОБИЕ
ЕВТИН ТЕРЕН ЗА НЕГОРСКИ ЦЕЛИ. Освен това поставя се и още една предпоставка в чл. 5 т. 5: Обезлесяванията трябва да са с определен срок”.
Ако направим съпоставка с предложените в
ЗГ (1958), ЗГ (1997) и дори в направените предложения за промени на ЗГ от 1997 г. ще се уверим,
че макар и да изглеждат привидно прикрити под
изискванията на редица процедури и разрешения,
промяната на предназначението на горските терени става с не особено голяма трудност и финансовите мотиви са в повечето случаи водещи.
Последните 2-3 години дават доста красноречиви
примери за това- замени на имоти от вътрешността на страната в крайморската и курортните зони;
разрешаване на строителство на големи инфраструктурни обекти, при които с просто око се вижда,
че прозират финансови интереси и нарушението
на околната среда е неоспоримо, че в редица случаи и непоправимо. В новия ЗГ трябва ясно да бъдат застъпени постановки близки до тези във ФЗГ,
като особено внимание се обърне на органите имащи право да разрешават промяната. В ЗГ (1997)
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не е разработен механизъм за компенсация на обезлесяването в НАТУРА (чл. 7 от ФЗГ). При обезлесяване се предвижда компенсирането му в натура
в същия район, с подходящи за месторастенето
дървесни видове. По ИЗКЛЮЧЕНИЕ КОМПЕНСИРАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ В ДРУГ РАЙОН,
ако това позволява да се пощадят специални земи
за селскостопанско ползване или зони с екологична и ландшафтна стойност. Допуска с вместо компенсация в натура по изключение да се приложат
мероприятия за защита на ландшафта и природата.
Кантоните получават такса за компенсацията на
обезлесяването, когато, ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, не е
предвидена компенсация в натура по чл. 7. Таксата
обаче е предназначена за финансиране на мероприятия в горите. При условията на България различното е, че значителна част от приходите, получени от такава дейности не се използват пряко за
мероприятия в горите или за компенсация в натура,
т.е. създаване на нови гори на нови площи. Средствата постъпват в Държавния бюджет и с тях се покриват и други необходими нужди на държавата.
Във ФЗГ се разглежда и възможността всеки,
които поиска да може да получи разрешение даден имот да се разглежда като гора, като при съставянето и ревизиите на плановете в смисъла на
Федералния закон за териториално устройство трябва да се констатира горски характер на зоните, които граничат или ще граничат с гора.
Във връзка с глава ІІ-“ Защита на гората от
човешка дейност” доста интересен за нашите условия и обществено разбиране са текстовете от секция 3 “Достъп и движение в гората”. Записът е:“Кантоните осигуряват публичния достъп в горите”.
Тази клауза доста се оспорва в ЗГ (1997) от българската общественост. Разбира се ФЗГ дава и
ограничения като:-“ Ако опазването на горите или
на някое друго обществено благо изисква например защита на растения или други животни, кантоналните власти трябва:- да ограничат достъпа до
някои горски зони и дори да наложи искане за разрешение за организирането на по-големи прояви в
гората. Моторни превозни средства могат да се движат в гората и по горските пътища САМО ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ЗАДАЧИ.
Федералният съвет регламентира необходимите изключения за армията и за други обществено полезни задачи. Кантоните могат да допускат други категории ползуватели по горските пътища при
условие, че не е застрашено опазването на горите
и, че такова едно разрешение не се противопоставя на обществения интерес. Кантоните осигуряват
необходимата сигнализация и контрол. Там където сигнализацията и контрола не се достатъчни може да се изградят и бариери. Моторните превози

средства могат да използват горските пътища при
следните случаи:- спасителни операции; полицейски
контрол; военни учения; защитни мероприятия срещу природни бедствия; подържане на съобщителната техника. Моторните превозни средства могат
да се движат в гората САМО ако това е необходимо за изпълнение на целите указани по-горе.
На фона на разпоредбите на ФЗГ на
Швейцария и то със строго рестриктивен характер,
ограниченията които са наложени в ЗГ (1997) са
почти наивни, макар че срещу тях има най-голямо
недоволство и противопоставяне. Разпоредбите за
движението на ПЪТНИ превозни средства са регламентирани в чл. 76, ал. 3, където се посочва, че
“Движението на пътни превозни средства в горския фонд се допуска само по определените и означени за това горски пътища и места”. В чл.120 ал.
2 на ППЗГ (1998 г.) се казва, че “Собствениците на
гори са длъжни да определят и обозначават горските пътища и места, по които се допуска движение на пътни превозни средства”. Различията в клаузите за достъп до горите и преминаването през
тях в двата закона са явни. При швейцарските разпоредби достъпът е разрешен, но за изпълнение
на горскостопански задачи. При нас това се счита
за свободен достъп на всички и за всичко. Не се
заплаща използването на горските пътища от нито
един ползвател и затова и те са в такова състояние.
Държавата не осигурява средства за сигнализация
и контрол, а там където ги има, не се спазват и
опазват от ниска култура на населението и
ползвателите. Също се налага в промените на ЗГ
да се отрази ясно и категорично достъпа на
население, туристи и ползватели в горите и режима за разрешение за ползване и заплащане на използването на горските пътища и горска инфраструктура.
Не по-маловажен и намерил специално място в швейцарския закон е въпроса със “Защитата
на гората от други посегателства”, каквато е незаконната сеч. В ЗГ (1997) често употребяван термин е “незаконна сеч”, но няма адекватно обяснение или тълкувание на това понятие. Във ФЗГ е
записано, че “Сечите (експлоатацията), които не
представляват обезлесяване в посочения по–горе
смисъл, но компроментират или пречат на функционирането или стопанисването на горите са
забранени. Правата за такава експлоатация трябва
да бъдат отклонени, ако е необходимо по пътя на
изземването, като кантоните вземат необходимите мерки. При оправдани важни причини, кантоните могат да разрешат такава експлоатация, налагайки условията и отговорностите. Видно е, че незаконна сеч в смисъла на ФЗГ е не само отсичането на отделно или отделни дървета, групи дървета
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и дори насаждения не маркирани и не предвидени
за сеч, според нашите български условия и
разбирания. За западните лесовъди и общественост
това е въпрос, които отдавна не се коментира и
обсъжда. Под незаконна сеч се разбира сечта
(експлоатацията) не на голото изсичане за обезслесяване на горска площ, за осигуряване на терен
за строителство или други цели. Тук се включва
сечта, която компрометира или пречи на функционирането или стопанисването на горите. Това за
нашата лесовъдска практика ще бъде едно ново
стъпало, но то ще трябва да бъде съпроводено с
нова организация на горското стопанство и с нови
социално-икономически условия.
В гл. 4 на ФЗГ “Подържане и експлоатация на
горите” са заложени ПРИНЦИПИТЕ на СТОПАНСВАНЕТО. Доста по-ясно и категорично са записани
именно ПРИНЦИПИ, които се спазват, а не разпоредби, както са в нашите закони и които в редица
случаи се явяват неизпълними или с пожелателен
характер. Във ФЗГ е записано, че горите трябва да
бъдат стопанисвани по такъв начин, че техните функции да са напълно и постоянно гарантирани (устойчиво стопанисване).
Кантоните създават необходимите предписания за лесоустройство и стопанисването, вземайки предвид задоволяването на нуждите от дървесина, природосъобразното стопанисване и защитата на природата и ландшафта. Кантоните дават
препоръките за горско планиране и стопанисване.
С тях се установява конкретно:- видът на плановете и тяхното съдържание; отговорниците за планирането; целите на планирането; начините да се придобият и използват основите на планирането; процедурата на планирането и контрола и периодичното преразглеждане на плановете. В документите
на горското планиране ще се установят най-малко
условията на месторастене, функциите на гората
и тяхното значение. При планиране, надхвърлящо
границите на едно предприятие кантоните следят
обществото да бъде:- информирано за целите и
развитието на планирането; да бъде приобщено по
адекватен начин и да може да се запознае с него.
Дотолкова, доколкото стопанисването го позволява може да се откаже изцяло или отчасти подържането и експлоатацията по екологични или ландшафтни причини. Кантоните могат да отделят горски резервати с площ, достатъчна за осигуряване
на разнообразието от животински и растителни
видове. Там където запазването на защитната функция го изисква, кантоните трябва да гарантират
МИНИМАЛНИТЕ ГРИЖИ. Следва да обърнем внимание и на това, какво значение има използването
на горската терминология във ФЗГ, за да направим сравнение с нашата терминология, употребя-
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вана в специалната литература и законовата и подзаконова нормативна уредба на горите. Като лесокултурни мероприятия се разглеждат всички лесокултурни грижи, СПОМАГАЩИ за запазването или
възстановяването на устойчивостта или качеството на насажденията. Грижите за младите насаждения включват:- грижите за подрастта и младиняка,
както и осветленията на върлиняка за създаване
на устойчиви насаждения; специфичните грижи за
подрастта в ИЗБОРНИТЕ ГОРИ, другите ЕТАЖНИ
гори, в ИЗДЪНКОВИТЕ гори за прерастване, в простите издънкови гори и в етажните окрайнини на
гората; това са и защитните мероприятия против
повредите от дивеч; проправянето на пътеки в трудно достъпни зони. Като отгледни и възобновителни
мероприятия се включват:- почистването на сечищата и създаване на ново насаждение, както и необходимите съпътстващи мероприятия; експлоатацията и транспорта на дървесината. Минимални грижи за гарантиране на защитната роля на горите са
работите, ограничаващи се да осигурят дълговременна устойчивост на гората; повалените дървета
се оставят или се обработват на място, ако това не
създава никаква опасност.
Обръщаме внимание на всичко това за да го
съпоставим с нашите реалности и необходимост.
Видно е,че доста от употребяваните у нас лесовъдски термини трябва да се прецизират и особено
що се касае до доста важните от лесовъдска гледна точка мероприятия, свързани с т.нар. “грижи за
подраста” и то особено в изборните, издънковите и
етажните гори. В същия този раздел на ЗГ от 1997
г., безапелационно в чл.47 се задължават собствениците на гори да провеждат “ОТГЛЕДНА,
ВЪЗОБНОВИТЕЛНА, а за подържане на санитарното състояние на горите –САНИТАРНА СЕЧ”. В
същия раздел ІІ “Провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи” се посочва как трябва да се стопанисват високостъблените, издънкови и нискостъблени гори, за да се запази съответно семенният им характер; да се осигури превръщането на издънковите гори в семенни и осигуряване на издънковото възобновяване на нискостъблените гори. Във ФЗГ всички тези пожелания са дадени в една постановка, а именно “…, че техните
функции да са напълно и постоянно гарантирани”
или включени в едно понятие “УСТОЙЧИВО СТОПАНИСВАНЕ”. Данните говорят, че при провеждането на възобновителните сечи в нашите гори, в
продължение на десетилетия не винаги сме гарантирали семенното възобновяване на високостъблените гори. Това може да се провери и за най-цените ни букови и дъбови гори за периода 1950-2000
г. От друга страна, запазването състоянието на издънковите ни гори, с цел превръщането им във
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високостъблени, също се оказа една химера.
Площите на превърнатите гори е нищожна, а състоянието им е критично. Отлагането на възобновяването по издънков път и отлагането на възобновяването в тези гори под предтекст, че няма пласмент на дървесината вместо да се развият мощности през годините на “социалистическата власт”
доведе до пресилена експлоатация на високостъблените гори, престаряване и намаляване на издънкопроизводителната способност на тези гори, както и до влошаване на състоянието им и условията
на месторастението им.
Един от принципите, на които по обясними причини не обръщаме сериозното внимание, е посочения във ФЗГ принцип за това, кой и защо устройва горските територии. А този принцип е
“Кантоните създават необходимите предписания за
устройство и стопанисване, вземайки предвид задоволяването на нуждите от дървесина, природосъобразно стопанисване и защита на природата и
ландшафта”. Очевидно е, че устройството и планирането са подчинени на нуждите, а не са догма,
която има няма нужда, трябва да се изпълнява. В
редица страни се прави разлика между инвентаризацията на горите и планирането, което показва, че
има доста положителни неща в сферата на устройството на горите. Това изисква да се преразгледат принципите на устройство на горите у нас,
като една част от тях могат да се изоставят и да
се възприемат нови подходи.
Какво да кажем за постановката за
“ДОСТАТЪЧНИТЕ ПЛОЩИ И МИНИМАЛНИТЕ
ГРИЖИ” за РЕЗЕРВАТИ за опазване на разнообразието, залегнали във ФЗГ и пътят, по които у нас
се предлагат, определят и заделят площи за т.нар.
защитени територии. Не поставяме въпроса за подържането и контрола, а за стопанската дейност,
която се върши в тези територии от ведомство, каквото е МОСВ, и което следва да води политика на
надведомствен контрол. Очевидно е и го напомняме отново, че в страните от Западна Европа се работи с принципи, които се спазват, а у нас с
разпоредби, които се поставят на тълкуване.
Въпросите с дърводобива са изразени в един
чл. 21 на ФЗГ, където е записано, че “Всяко изсичане на дървета в гората СТАВА С РАЗРЕШЕНИЕ
ОТ СТРАНА НА ГОРСКИТЕ СЛУЖБИ”. Кантоните
могат да предвидят изключение”. В нашата нормативна уредба тези въпроси са разрешени с цели
глави и отделни подзаконови нормативни документи-Правилници, Наредби, инструкции и десетки окръжни писма.
Специален член е отделен на въпроса “Забрана на голите сечи”, като в този чл. 22 т. 1. има
запис, който гласи “Голите сечи и всякаква форма

на експлоатация, по ефект наподобяваща на голите сечи са недопустими”. В следващата алинея е
посочено, че кантоните могат да разрешат само
по изключение такива сечи за особена лесовъдска
дейност. Под понятието “гола сеч” се разбира премахването напълно или почти напълно на едно
насаждение, което създава условията на открита
площ или предизвиква тежки последствия за месторастенето или съседните насаждения. Не се счита за гола сеч, когато е премахнато насаждението и има осигурено достатъчно възобновяване.
В чл. 52 на ЗГ, за нашите условия в това направление са заложени следните ограничения:-“
Забранява се провеждането на гола сеч във високостъблените гори с площ на сечището над 50 дка
или сливане на голи сечища, чиято обща площ е
над 50 дка., с изключение на тополови, акациеви и
други бързорастящи видове”. Разликата в начините на ползване между двете страни са явни. Ясно е
също, че и голата сеч, като вид лесовъдска система има своето макар и значително по-ограничено
място при провеждането на лесовъдските дейности в практиката. Опитът от масовото им прилагане
в миналото и недотам изяснените положителни и
отрицателни страни от провеждането им, в последствие налага възбрана и временни ограничителни
мерки. Тези мерки обаче не бива да са поставени
като абсолютни, а трябва гъвкаво да се работи и да
се използват и тези сечи, където се докаже, че други системи не дават по-добър резултат. И в двата
закона се прави разлика между гола сеч и окончателните фази на другите сечи, при които има
достатъчно възобновяване по естествен път.
Залесяванията и възпроизводството в горите
са намерили място в чл. 24 на ФЗГ. В доста широк
и разбираем текст е посочено, че “Ако пречат на
УСТОЙЧИВОСТТА или защитните функции на горите ГОЛИНИТЕ, които са били създаден в резултат на дейностите на човека или природата следва
да бъда залесявани”. Тук се поставя условието дали пречат на устойчивостта на гората и тогава се
залесяват. При нас този проблем не е разглеждан
в този аспект и десетилетия наред, в търсене на
площи за залесяване за изпълнението на “народностопанския” план се залесиха не само голини,
от които имаше нужда и дивеча и ландшафта, но и
горски поляни, земеделски земи и пр. За състоянието на тези гори да не говорим, защото те бяха
неотгледани и техният “висок” запас се стопи и
продължава да се стопява под угрозата на естествената смяна на дървесните видове, под натиска
на природните бедствия, като снеговали, ветровали,
снеголоми, ветроломи, каламитети и не на последно място от горски пожари. Въпросите за устойчивостта на горите в съседство на тези площи и за
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състоянието и бъдещето на тези култури, дори не
са поставяни на обсъждане.
По доста интересен начин са решени въпросите във ФЗГ по отношение на залесяванията.
Посочва се, че когато залесяването (разбирай възобновяването на гори) може да се извърши чрез
естествено възобновяване, трябва да се засаждат
подходящи за месторастенето дървета и храсти.
Даването на приоритет на естественото възобновяване на горите пред изкуственото в нашата страна стана възможно в последните десетина години
и сега с предимство се използват именно такива
методи и подходи, които водят до естествено възобновяване на горите, макар че това не е добре
регламентирано в нормативната база.
Трябва да се отбележи, че може би само в
този сектор на горското стопанство (Създаване на
нови гори) разработената законова и подзаконова
нормативна уредба на горите се доближава до европейските норми и критерии. Как е решен въпроса във ФЗГ? Кантоните осигуряват снабдяването с
подходящ материал за възпроизводство. Компетентната горска власт на кантона избира горските
насаждения, от които се добива материала за
възпроизводство. Тя информира за това Федералната служба. Тя контролира производството и търговията на семена и части от растения и издава
удостоверения за произход. Само материал за възпроизводство с удостоверен произход може да се
използва за горски цели. Федералната служба съветва кантоните по отношение на производството,
снабдяването и използването на горски материал
за възпроизводство и осигуряването на генетичното разнообразие.
Важен момент при възпроизводството и намерил решение във ФЗГ е въпроса за внос и износ
на горски материал за възпроизводство. Федералната служба разрешава внос на такъв материал и
разрешение за това се издава ако:- горският материал за възпроизводство е подходящ за култивиране и е с удостоверен произход с официално удостоверение или ако лицето, което го внася декларира,
че горският материал за възпроизводство ще се използва вън от гората. Федералното министерство
на вътрешните работи дава указания за съставянето на документите за износ на горски материал за
възпроизводство. Частните и обществени сушилни,
горските разсадници и търговията трябва да контролират произхода, подготовката, размножаването и доставянето на горски материал за възпроизводство, както и техните резерви. В своите предложения, фактури и върху стоката те осведомяват
клиентите за категориите и произхода на горския
материал за възпроизводство. Федералната служба контролира стопанската дейност на тези предп-
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риятия и търговци. Департаментът издава наредба
за изпълнението на разпорежданията, обхващащи
това направление-създаването на нови гори. Той
може да предвиди и възможностите за внос и използване за научни цели на горски материал за
възпроизводство, чието поведение и произход не
са удостоверени. Трябва отново да повторим, че с
разработените постановки в ЗГ, ППЗГ и наредбите
за селекция и семепроизводство; за условията и
задълженията на горските разсадници; за
залесяванията; за инвентаризацията на горските
култури голяма част от тези критерии са покрити.
Предстои разработването на въпросите свързани
с маркетинга и продажбата на горските репродуктивни материали, с което в това направление ще
достигнем изискванията на ЕС.
Продажбата на горите собственост на общини и на другите обществени организации, както и
разпределението на горите може да се извърши с
разрешение на кантоните. Разрешение може да бъде дадено само при условие, че операцията няма
да засегне функциите на съответната гора. Вижда
се, че дори при продажба на обществена гора в
Швейцария пак се изхожда от това да не се засегнат функции на горите.
Един твърде интересен раздел, който не е намерил място в горското ни законодателство до сега,
е гл. 5 във ФЗГ: “Поощрителни мерки”, с две
секции: 1. Професионално обучение, популяризиране, научни изследвания, събиране на данни
и 2. Финансиране.
Какви са задълженията на Конфедерацията
(разбирай държавата за условията на България) и
къде сме ние в това отношение?
Във Федералния закон за горите е записано,
че Конфедерацията контролира, координира и поощрява професионалното обучение в областта на
горското стопанство. Тя се грижи за обучението на
инженер-лесовъдите във Федералното политехническо училище, а така също и за повишаването на
тяхната квалификация. Тя се грижи за изборността
на по-висока горска длъжност в администрацията.
Професионалното обучение на горските служители се ръководи от федералното законодателство
за професионално обучение. Задачите възлагани
за изпълнение на Федералното министерство на
народното стопанство по силата на това законодателство се отнасят и до Федералното министерство на вътрешните работи. Федералният съвет може да издаде разпореждане при закононарушения.
В горското законодателство на България тези
мерки не са намерили място до сега. По потребността от наука, образование и квалификация може да се съди за нивото, на което сме били в миналите периоди на горската и обществена история,
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както и за нивото, на което сме и в настоящия
период. Връзката - “управление по горите – наука,
образование и квалификация на кадрите” отдавна
е прекъсната или е епизодична. Горското ведомство подържа “дипломатически” връзки с
Лесотехническия университет, научните институти и звена извън ведомството на горите. Опитните
станции към НУГ са във финансова и творческа
безпътица, поради факта, че не им се поставят задачи от ведомството. Осигуряват им се средства,
които не достигат дори за издръжка, да не говорим
за изпълнение на опити и мероприятия. Що се отнася за отделяните средства за наука, предоставяни основно на научни колективи от ЛТУ и ИГ при
БАН, може да се отбележи, че се стигна до там,
да се прекъсне всякакво финансиране на научни
задачи за доста дълъг период от време, а размерът на средствата за отделните години значително
да се променя. Налага се разработване на стратегия за научни изследвания и усъвършенстване на
механизма за възлагане разработването на научни продукти. За образование и повишаване на квалификацията на кадрите в системата само може
да се мечтае. Квалификацията на кадрите, дори в
централното управление, не се разпростира повече от изкараните за последните десетина години
няколко курса за западни езици, курсове за компютърна грамотност или счетоводни курсове и с
това свършва повишаването на квалификацията. За
низовите звена на управление и това е много.
Квалификацията е дело на всеки, който заема дадена длъжност и той се стреми да я получи със
собствени сили и средства, за да отговори на изискванията за длъжността. Понякога дори с цената
на придобиване на няколко средни или висши
образования. Връзката между НУГ и ведомствата,
свързани с подготовката на кадри отдавна е
прекъсната. С щата, който разполага НУГ, не се
предвижда и не може да се реализира това
направление. В Дирекцията към МЗГ, отговаряща
за образованието, в т.ч. горските техникуми, и за
научните изследвания не е назначаван лесовъд, за
да се занимава с тези проблеми. Връзката НУГ респективно МЗГ и МОН е прекъсната, макар, че
обучението на кадрите за горите от средния и низов ешелон на управление се подготвят там. С НУГ
не се съгласуват дори квалификационните
характеристики, респективно учебните планове и
програми за обучение, а да не говорим за връзката
и за задължителността на горските закони за други ведомства. В Швейцария кантоните следят за
обучението на горските надзиратели и ръководят
необходимите училища, както и департаментът
постановява необходимите правила на тези училища. В случай на нужда департаментът може да пос-

танови правила за обучение на други горски
професии. Кантоните следят за непрекъснатото
обучение на горския персонал в сътрудничество с
професионалните асоциации и горските организации и институции. За съжаление приз последните
3-4 години връзката на държавните структури с професионалното обучение и израстване на кадрите е
направо замряла. Стигна се до там, че в Националното управление по горите нямаше информация
какви специалисти работят в системата, с какво образование са и съответно с какъв трудов стаж, квалификация пр. За това се оказа, че и около 1/3 от
горските стражари са с основно или средно, но не
лесовъдско образование. Управлението по горите
няма никаква връзка с професионалните училища
и със сектора в МОН, които ги ръководи. Държавата
в лицето на НУГ не подържа връзка с институциите
отговарящи за образователното ниво на работещите в горите.
В чл. 30 на ФЗГ:- “Задачи на кантоните в областта на професионалното обучение и популяризиране” е записан текст, че “кантоните се грижат
за професионалното обучение на горските работници и за популяризирането сред собствениците на
гори”. За тази цел в сътрудничество със земеделските и горски организации кантоните организират
технически и специализирани курсове за работниците без селскостопанско или горско образование,
като в тези курсове с предимство се изучават въпросите по охрана на труда. Департаментът образува комисия, която да изучава въпросите по професионалното горско обучение и да съответства
на Федералната служба в тази област. Департаментът постановява правила за работата на комисията, а Федералната служба управлява Централната служба за координация и документация за професионалното обучение.
Тези постановки не са намерили достойно място в нашето горско законодателство, да не кажем,
че направо отсъстват. Наблюдават се наченки това
да стане и се реализират идеи по линия на международните проекти с Швейцария и Германия. Това,
обаче, трябва да бъде една постоянна политика и
да намери място подобаващо място в горското
законодателство. Изпитва се остра необходимост
от разработването на генерална концепция за
обучението, консултирането и преподготовката на
кадрите работещи в горския сектор. Това не са само служителите в органите и поделенията на НУГ,
а това са хилядите професионални работници в горите и в горската промишленост. Повишаването на
квалификацията именно на тези изпълнителски кадри с образователни и квалификационни програми
ще подобри работата в горите, ще доведе до намаляване на злополуките при работа, ще повиши изис-
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кванията по дисциплината на сеч и извоз, ще се
използва по-рационално дървесината чрез правилната разкройка в сечищата и на временните
складове, правилната и обработка в промишлените предприятия и т.н. Крайно време е държавата
чрез държавния бюджет да поеме отговорностите
по професионалното ориентиране на младите хора,
по професионалната подготовка и преподготовка
за робота в горския сектор. Това обаче трябва да
бъде строго регламентирано в Закона за горите и
както се подържат останалите поделения на НУГ,
като опитни станции, лесозащитни и семеконтролни станции, информационни звена и дирекции на
природни паркове, така трябва да се изгради и система от квалификационни и подготвителни курсове вмъкната в отделна структурна единица като поделение на НУГ. От друга страна всички поделения
на НУГ, както и органите- Държавните лесничейства и Регионалните управления по горите следва да
им се вмени в задълженията, че за в бъдеще консултантската и подготвителна дейност на работещите в отрасъла е и тяхно задължение. Обучението
на собствениците на гори и особено що се касае
до правилно стопанисване на горите по места от
самите собственици най-целесъобразно и ежедневно може да се извършва от преките горски служители на охранителните участъци и старшите
лесничеи. Освен това консултантска дейност и подготовка може да се извършва и чрез курсове, подвижни мобилни центрове, в базите на горските
техникуми, в базите на управлението по горите и
т.н. За да може да се постигне напредък в направлението на професионалното обучение не бива да
се забравя и въпроса с професионалното израстване на кадрите в обществената горска администрация. За това във ФЗГ са поставени условия
за изборност на по-висок пост. За началник на горското стопанство или на по-висок пост в горската
служба на Конфедерацията може да бъде назначен този, които е завършил успешно:- обучение за
инженер лесовъд в Швейцария или в чуждестранно
училище с равностойно ниво, признато от департамента или е завършил горскостопански стаж.
Специално за горскостопанските стажове департаментът образува комисия, която е натоварена да
организира горскостопански стаж за обучение и да
оцени професионалните умения на кандидатите.
Департаментът постановява правилник за:-приемането на горскостопански стаж на обучение, неговата организация, продължителност, неговите цели,
както и изискванията за придобиване на свидетелство за завършен стаж; за състава и задачите на
комисията и квалификацията и задачите на преподавателите. Кантоните предоставят необходимите
места за провеждането на стажа и следят за пра-
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вилното обезщетение на студентите. Ако трябва
да обсъждаме дори тази последна постановка за
стажовете не бива да скриваме, че в България тяхното провеждане е силно затруднено, главно по административни и финансови причини, защото не
са регулирани взаимоотношенията между горската държавна служба и образователните институции.
Ежегодно се поставя под въпрос и под съмнение
провеждането и ефективността от ученическите и
студентските стажове на кандидат-лесовъдите.
Освен, че не се намират средства и не се използват студентските знания в практиката, както и да
се повиши знанията и професионалният им опит,
ежегодно държавната горска администрация прави провеждането на стажовете неефективни и за
двете страни.
За професионалното израстване на кадрите и
стимулиране към това в българското горско законодателство няма нищо записано и през последните десетина години горската гилдия се нагледа на
“назначения” главно на основата на политическите
пристрастия на кандидата. “Стимулирането” в ЗГ
(1997) е заместено с ограничения за трудов стаж
при заемане на ръководен пост. Единствено в чл.
31 ал. 1 и 2 на ЗГ се казва че Началникът на НУГ
сключва трудови договори с Началниците на
Регионалните управления по горите и Директорите
на Държавните лесничейства, които трябва да имат
ВИСШЕ образование- инженер по горско стопанство и трудов стаж определен в ППЗГ. Съгласно чл.
41 ал. – 3 на ППЗГ служителите по горите в
Националното управление по горите са с висше
образование, като за ръководните длъжности се
изисква стаж не по-малко от 7 години. За ръководителите на Регионалните управления по горите съгласно чл. 42 ал. 2 се изисква трудов стаж не помалко от 5 г., а за Директорите на Държавните лесничейства по чл. 42 ал. 3- не по-малко от 3 год. В
чл. 30 на Закона за горите (1997) КАТО СЛУЖИТЕЛИ ПО ГОРИТЕ са определени физическите
лица, които са в трудови правоотношения с НУГ,
неговите органи и поделения и заемат длъжности,
за които е необходимо лесовъдско образование и
квалификация. С лесовъдско образование съгласно чл. 41 ал. 2 на ППЗГ са лицата притежаващи
диплома за завършено висше образование “инженер по горско стопанство” или средно образование
по специалността “горско и ловно стопанство”.
Спираме се на този въпрос за да направим разграниченията при нас и в Швейцария. Вижда се, че
вместо поощрения за израстване в ЗГ са поставени ограничения, които не се спазват. Практиката в
горите може да даде десетки примери за назначаване на ръководители без трудов стаж и дори с
образование, което не отговаря на изискващото се
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по Закона за горите. Не е тайна, че това ставаше
именно под политически натиск от различните нива на управление на държавата. Дори фрапиращ
пример бе, че когато се представяше проект за
ЗИДЗГ в МС през 2001 г., в проекта представен от
НУГ беше регламентирано “за което е необходимо ЛЕСОВЪДСКО ОБРАЗОВАНИЕ…”, в проекта от
МЗГ до МС думата “ЛЕСОВЪДСКО” беше заличена.
Ясно е, че се преследваше интерес за ръководни
кадри в горите да може да бъдат назначавани и
лица без лесовъдско образование. Вижда се също,
че въпросът за лесовъдското образование е регламентиран и във ФЗГ на Швейцария и това трябва
да се отстоява от лесовъдската гилдия да залегне
в горското ни законодателство.
Добре е в българското законодателство за горите да се вземат предвид и развитите във ФЗГ
постановки за научните изследвания. Във ФЗГ на
Швейцария на този раздел от горската политика се
обръща особено важно значение, докато в горското законодателство на България до сега не е намерил място. Взаимоотношенията за провеждането
на научно-изследователска дейност в горите не са
регламентирани и затова са и на това ниво. В
Централната горска служба дори и не се знае по
какви научно-изследователски задачи и планове се
работи в Института за гората при БАН, в Лесотехническия университет, а в опитните станции към
самото ведомство плановете се избират от самите научни работници съобразно техните възможности и интереси. Отдавна е прекъсната връзката
наука-практика и дори при разработването и защитите на дипломните и докторски работи в средните
и висши учебни заведения присъствието на служители от държавната горска администрация е нищожно или символично. Редно е при подготовката на
научно-изследователските планове на институтите
и университета това да става с участието на държавата и то да бъде финансово подкрепено. От
средствата, които се получават от експлоатацията
на горите следва да се регламентира за какви разработки ще се използват и какво приложение ще
намерят. Издръжката на поделенията на НУГ и особено на двете опитни станции е крайно недостатъчно и в по-голямата си част не е пряко свързано
с направлението за изследванията в горите.
Какво решение са намерили тези проблеми
във ФЗГ. За научните изследвания в горите е
записано, че Конфедерацията може да възложи на
трети лица или да подкрепи финансово:-А.
Научните изследвания в горите;-Б. Проучвания и създаване на мерки за защита на горите от всякакво
посегателство;-Г. проучване и създаване на мерки
за защита на населението и благата със значителна стойност от природни бедствия;- Д. Проучване и

развитие на начини позволяващи подобряването на
търговията и използването на дървесината
Конфедерацията може да създаде научно-изследователски центрове и да финансира
експлоатацията. Тя можа да възложи на организации с национално значение задачи във връзка със
запазването на горите като им представи средства
за тази цел. Тя може да повери особено важни задачи за някой райони (планинските) на кантонални
или регионални организации.
Друг важен момент в горското законодателство на Швейцария е измерванията в горите. От записаният текст става достатъчно ясно, че имаме
различия в това направление и че принципите на
устройството на горите е различно. Конфедерацията възлага периодични измервания на горските месторастения, функциите и състоянието на
горите, производството и използването на дървесина, както и структурата и стопанското положение
на горските мероприятия. Собствениците на гори,
както и ръководителите на горскостопанските и горскопромишлени предприятия са длъжни да представят необходимата информация, а при необходимост да улесняват измерването. Хората натоварени с провеждането на проучването или с интерпретацията на резултатите спазват служебна тайна.
В Закона за горите (1997) задълженията на
собствениците за предоставяне на информация са
посочени само в чл. 28 ал. 2, където същите са
задължени да предоставят информация за направените оценки на гори и земи от горския фонд. Няма
задължения на собствениците за предоставяне на
информация необходима за горскостопански, а не
за комерсиални цели, както и за задълженията им
да не възпрепятстват, а да улесняват измерванията в горите.
Във ФЗГ особено място е отделено на информацията за горите. Записът гласи ”Конфедерацията
и кантоните се грижат властите и населението да
бъдат информирани върху ролята и състоянието
на горите, както и върху горското стопанство и горската промишленост”
Тази постановка също не фигурира в нашите
закони. Има редица задължения към собствениците на гори да представят данни при промени на собственост и т.н., но задълженията на държавата да
информира обществото за състоянието на горите
отсъстват. Често пъти се дават изявления (най –
често от политическа гледна точка) за това как се
стопанисват или са стопанисвани горите, на отсъства основната базова информация, по-която всеки
грамотен лесовъд или политик може сам да се направи заключенията. Задължение на държавната
структура –Управлението по горите и да подържа
страницата в “Интернет”, в която освен структури-
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те на НУГ и неговите органи и поделения следва да
намерят място данните за състоянието на горите и
ползването. Тази информация следва да бъде достояние на цялата общественост и тя да бъде показана не само за последните 4-5 години, а за последните 50-60 г. и тогава всеки може да интерпретира тази информация, да направи изводите за
себе си и да поиска от държавния орган или политическата формация управляваща държавата отговор за стопанисването и състоянието на горите.
Като пример в това отношение ще посочим, че при
представянето на ползванията в горите винаги се
сочат данни след 1990 г. когато ползването е доста под предвижданията на ЛУП, а не се показват
данните от 1955 до към 1985 г. когато превишението в ползването е доста над предвиждането на
лесоустройството. Средно това превишение е 3050 %, но за отделни региони в буковия и дъбов район е стигало до 200-300 % и по това време са
отсечени почти всички зрели букови и дъбови гори.
Този факт е достатъчен за да се види необходимостта от запознаване на обществеността с информацията за горите. За запазване на информацията
от “изкривяване” и представяне на “угодническа”
такава преди представянето и тя може да бъде обсъждана от комисия с участие на по-широк кръг и
на независими от държавното управление специалисти
В раздела за финансиране на дейностите за
Поощрителни мерки на ФЗГ е записано в чл. 35
следния ПРИНЦИП: - “В рамките на предоставените кредити Конфедерацията поощрява мерките за
опазването на горите и защита на населението и
благата със значителна стойност срещу природни
бедствия, А ТАКА СЪЩО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБУЧЕНИЕ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА И
СЪБИРАНЕТО НА ДАННИ”. Вижда се че
Конфедерацията обръща достатъчно внимание на
тези въпроси, като дори на базата на този принцип
са разработени подробно в отделни членове как и
за какво се изразходват тези средства – за защита
на гората срещу природни бедствия, прекратяване
и възстановяване на щетите в горите, стопанисване на горите, професионално обучение т.н.
Конфедерацията поощрява обучението на горския
персонал представяйки финансова помощ по
Федералния закон за професионално обучение. Тя
представя финансова помощ до 50 % от други специфични професионални разходи, като фондове
предназначени за практическо обучение на горския персонал на терена и създаването на материали за обучение, предназначени за горския
персонал. Конфедерацията представя също и финансова помощ до 50 % за разходи, приети за поощряване на професионално обучение на горски
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работници а така също и за практическо обучение
на инженер-лесовъди, желаещи да бъдат назначени на по-висока лесовъдска длъжност в обществената администрация. Освен това по ФЗГ
Конфедерацията, по предложение на кантоните, може да отпусне безлихвени или при намалена лихва
заеми и кредити, които са с определен срок и ако
заемът не се възстанови в определения срок, то
кантонът се разплаща вместо взелият заема. С тези кредити може да се придобиват превозни
средства, горски машини и инструменти, както и
за съоръжения, които обаче ще са предназначени
за експлоатацията на горите.
В българското законодателство тази инициатива не е развита и не се използват предимствата
която тя може да даде. Разбира се причината е в
не доброто финансово състояние на горския сектор,
но то би могла да се оправи сравнително по-бързо
ако се разработи и тази възможност за финансиране на горепосочените дейности и неща. В ЗГ
(1997) проблемите на финансирането на дейностите в горите се решаваше до 2 000 г. с разпоредбите на чл. 95, който уреждаше въпросите с НФ
“Българска гора”. В този раздел са дадени перата
по които се разходват средствата на този фонд.
Като пожелания стоят записаните в т. 2 “Подпомагане на физически лица, собствениците
на гори от горския фонд в борбата им с ерозията; в
т. 3 - подпомагане на физически лица при залесяване на пустеещи земи извън държавния горски
фонд; в т. 6 – за защита на горите, собственост
на държавата и на ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, и доставка
на необходимите за целта препарати и материали,
инструменти и защитни средства и т. 20 – за научно обслужване и внедрителска дейност на горското,
ловно и не промишлено рибно стопанство.
Разходите за горите на физически лица с цел
подпомагане и особено пък разходите по т. 20 клонят към нула и са доста символични. За т. 20 те не
надвишават 0.3 % от всички разходи. С преминаване на НФ “Българска гора” в държавния бюджет
и ежегодното формирането на бюджет на НУГ нещата още повече ще придобият уродлив вид ако
няма ясна позиция по тези въпроси записана в
Закона за горите. Поощрителните мерки са задължителни за да развиваме горско стопанство на едно сравнително добро ниво, а и приходите от горите са за сметка на цялото общество, за това и разходите трябва да се балансират и да не са само за
издръжка на държавната администрация и за държавните гори.
Основен проблем при българското законодателство за горите са били административно-наказателните разпоредби, които са основание за спазването или избягването на тежестите на законови-
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те мерки. В ФЗГ са дадени в отделен член какво е
това “Нарушение” и в отделен член какви наказания се налагат. Под Нарушения ФЗГ включва :- “
Лице, което умишлено:- обезлесява без
разрешение; присвоява за себе си или за трети лица доставка, на което няма право, представяйки
фалшиви или не пълни данни или по някакъв друг
начин; не изпълнява или пречи на изпълнението на
предписано залесяване, се наказва с лишаване от
свобода до 1 година или с глоба до 100 000 франка или повече. Ако нарушителят е действал по небрежност той подлежи на глоба до 40 000 франка.
За лице, което умишлено или без разрешение:- поврежда горски постройки или съоръжения; ограничава достъпа до гората; движи се из гората или по
горските пътища с МПС; сече дървета в гората;
пречи на събирането на факти или не се подчинява
на задължението за предоставяне на информация,
като дава фалшиви или непълни сведения, или отказва да даде сведения; не спазва, в или извън
гората, предписанията за предотвратяване на горски щети, както и на мерките за борба с болестите
и вредителите, които може да представляват заплаха за гората се прилагат разпоредбите на чл. 233
от Швейцарския наказателен кодекс; които не спазва предписанията за произхода, използването, търговията и опазването на горските растения и семена (ако това нарушение е направено едновременно с нарушаване на митническото законодателство,
то ще бъде преследвано и осъдено по Федералния
митнически закон). Наказанието по изброените нарушения подлежат лишаване от свобода или глоба
до 20 000 франка. Опитът за нарушение или съучастие също са наказуеми, но ако нарушителят
действа по невнимание, той подлежи само на
глоба. За нарушенията от търговски (индустриални)
ПРЕДПРИЯТИЯ се предвижда, че ако нарушението
е извършено в рамките на управлението на едно
лице, на една група хора, на едно частно предприятие или в рамките на управлението на един колектив или една организация по граждански право се
прилагат чл. 6 и 7 от Федералния закон за административно-наказателно право. Доста подробно във
ФЗГ де дадени процедурите за доказване и
обжалване, за валидност, изземване и т.н. В гл. 7
на ФЗГ наречена ПРОЦЕДУРИ (съдебна) и изпълнение (на наказателните разпоредби) втората секция се отнася именно до изпълнението на
разпоредбите. Изпълнението на закона е възложено на кантоните, като Федералния съвет постановява изпълнителните разпореждания. В тази секция (раздел) се дава организацията на горската
служба, където е записано, че кантоните следят
горската служба да бъде организирана по правилен начин. Те разделят своята територия на горски

стопанства и горки участъци Те поверяват надзора
на тези горски стопанства на дипломирани инженер-лесовъди, притежаващи удостоверения за изборност и на горските участъци на дипломирани
горски надзиратели.
В същия раздел се разглеждат и въпросите
за задължителната информация. –задължително
всички кантонални разпореждания се довеждат знанието на Федералната служба преди влизането им
в сила. Федералното министерство на вътрешните
работи решава, кои от кантоналните решения трябва
да бъдат доведени до знанието на Федералната
служба.
Вижда се, че за да се изпълнява стриктно закона за горите дори и в Швейцария макар че разпоредбите са въведени като принципи, но за неизпълнението им се налагат доста строги наказания, дори и лишаване от свобода. В Закона за горите на Р.
България взаимоотношенията в административнонаказателните разпоредби са главно на финансова основа, формулировката на наказанията подлежи на тълкуване и доказването в съда става трудно,
поради което и голяма част от наложените наказания са несъбираеми. Вижда се, че за опазването
на горите се налага да се вземат драстични мерки
и дори да се наложи наказание лишаване от
свобода, както това се прави в цивилизованите
страни.
Заключение
Разглеждането на някои основни принципи, залегнали във Федералния закон за горите на
Конфедерация Швейцария и сравняването им с тези в Закона за горите (1997), както и наличието на
такива не намерили място в нашето горско законодателство, дава основание да се предложи при разработването на ЗИДЗГ или при разработването на
нов ЗГ да се имат предвид, да намерят място своето адекватно място. От особена важност са принципните постановки за целта на закона и ролята на
гората; защитата на гората от човешка дейност;
забраната на обезлесяванията; достъп и движение
в горите; защита на горите от други посегателства;
принципите за стопанисване на гората, дърводобив и забраната на голите сечи; възстановяване на
щетите в горите и поощрителните мерки свързани
с професионалното обучение, популяризиране значението на горите и на горското стопанство, развитие на научните изследвания, събирането на данни
и т.н. Важно място заемат и разбиранията за информационната обезпеченост на обществото за горите и респекта от налагането на административно-наказателните мерки. Отразяването на постановките от ФЗГ в нашито горско законодателство
ще спомогне за опазването и правилното стопа-
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нисване на горите в България.
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SOME MAIN PRINCIPLES OF SWISS FEDERAL FOREST LAW
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SUMMARY
Some principles of Switzerland Federal Forest law are presented. The comparison of the principles with these in
Bulgarian Forest law (1997) was made. The suggestion is some of these principles to be involved in Forest law
improving process. The significance of next principles is underlined: law goal and forest role; human activity forest
protection; deforestation protection; forest admission and movement protection; forest protection of other encroachments;
forest management principles, timber cutting and main crops prohibition; forest damages rehabilitation, subsidization
by vocational training and education, researches, data collection and forest information secure of society; administrativepunitive actions respect.
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WOOD FLOORING PRODUCTION - VOLUME, NEEDS
AND AVAILABLE RAW MATERIAL
Petar Vasilev, Mira Stankevik
Faculty of Forestry - Skopje
Republic of Macedonia

ABSTRACT
Within this paper we analized: the volume of the wood flooring production, the covering of the needs of wood
flooring with wood flooring production, the needed raw material for production of the needed volume of wood flooring
production according to the total residential useful surface area and in the end raw material basis for wood flooring
production in the Republic of Macedonia in the period 1996 - 2000.
The total residential useful surface area for wood flooring is 245173m2 in average per annum in the analized
period.
The needed raw material for realization of the needed volume of wood flooring production is 8173m3 ‘frizi’.1 The
same can be covered exceptionally with available raw material from domestic resources.
Key words: production, wood flooring, total residential useful surface area for covering with wood flooring,
needed raw material, raw material basis

1. INTRODUCTION
The wood flooring production in the Republic of
Macedonia is produced both in the wood industry
enterprises which have another basic kinds of
products (for ex. - sawmill production) and in the
especially specialized plants - enterprises for wood
flooring production. These investigations contain total
production on the state level, although for the most
part predominantly the total production is realized in
the specialized enterprises.
All wood industry production enterprises, and
especially specialized wood industry enterprises for
wood flooring production, belong to small enterprises
group. That is according to current legal regulation.2
Namely the small enterprises usually employ to 50
employees. Those have the less income from 8000
average monthly - gross payments than employee at
the economy per annum. An average value of the
working asset is 6000 average monthly - gross
payments than employee at the economy.
For each economy or kind of production it is
worthwhile to accomplish the researches about needs
from such kind of production, the volume of the
production, and to make a balance of the needs and
realized volume of production. Besides, it is important
to establish raw material resources, in other words,
possibilities for providing of needed raw material from
domestic resources.
Such knowledge enable regular guides of the
development of the analized production, as well as
the volume of investments.

2. THE SUBJECT CONTENTS AND THE AIM
OF INVESTIGATION
The subject of the presented investigation is
realized and needed volume of wood flooring
production, needed raw material for wood flooring
production, and raw material basis for covering of
the needs of the analized production, in the period
1996 - 2000.
Investigated were the volume of the wood
flooring production, and the volume of the residential
construction, that is surface area of completed
dwellings (in m2), in which wood flooring is used as
flooring pad.
Data about volume of the wood flooring
production, surface area of completed dwellings (in
m2) and raw material base are received from the State
Statistical Office of the Republic of Macedonia.
The aim of the investigation is, to establish the
condition and the needs for wood flooring production
and raw material base for supplying of the needed
raw material for wood flooring production.
3. VOLUME OF THE WOOD FLOORING
PRODUCTION
It is known that, the production of normal
(classical, full) wood flooring from beech dominate in
the Republic of Macedonia, while quite a little the
wood flooring from oak and so called pine wooden
floor are produced. From these reasons, we consider
that the analysis of the wood flooring production only
by volume, and not by structure, is quite valid.

1 Friza - little wood flooring plank still to be modelled.
2 Law for Transformation of the Enterprises with Social Capital. Gazette of the Republic of Macedonia, No.42/93.
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Table 1 shows the volume data about wood
flooring production in the period 1996 - 2000.
Table 1. Volume of the wood flooring production
Volume
(m )

Basic
index

1

2

3

1996
1997
1998
1999
2000
Average
AAR

57846
43605
23609
43445
48430
43387
-6.9

100
75.4
40.8
75.1
83.7

Year

2

The data from table 1 show that, the production
of wood flooring decreased from 1996 to 1998, while
it increased at 1999 and 2000. The biggest volume
of the production is realized in 1996 (57842m2) and
the smallest one in 1998 (23609m2). The average
wood flooring production is 43387m2 per annum in
the analized period. An average annual rate (AAR),
beside the production increase at the last two years
of the period, is negative (-6,9%).
4. COVERING OF THE NEEDS OF WOOD
FLOORING
WITH THE WOOD FLOORING PRODUCTION
Data from the State Statistical Office of the
Republic of Macedonia3 show that, the surface area
of the completed residential buildings is much bigger
then the surface area of the other completed
constructions. At the same time, the other completed
constructions (office buildings, hospital or institution
care buildings, sports halls, museums and libraries
and other buildings at social standard) use floor from
other materials (marble, tiles, est.) instead wood
flooring. According to that, the total surface area of
wood flooring cover depends on residential building
construction for the most part, or in other words,
from construction of dwellings.
For more detailed presentation of the constructed residential surface area, that is useful surface
area for wood flooring, we made analysis on the base
of data about surface area of completed dwellings
(in m2). The structure of completed dwellings
according to surface area can be divided into four
groups:
1. Efficiency flats and single-room dwellings
2. Two-room dwellings
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3. Three-room dwellings
4. Four-room dwellings.
Covering of the floor construction of the
dwelling with wood flooring depends from dwelling
surface area. The percentage participation of the
wood flooring regarding to dwelling surface area is
from 65,0% to 78,0%.4 According to that, the
efficiency flats and single-room dwellings are covered
with 78,0% wood flooring, the two-room dwellings
and the three-room dwellings with 72,0% and the
four-room dwellings with 65,0% wood flooring
surface area per each group of dwelling.
According to previous analysis we calculated
the total useful residential surface area for covering
with wood flooring in the period 1996 - 2000. Table
2 shows the output results.
Table 2. Total residential surface area for
covering with wood flooring according to the
kind of the completed dwellings
Surface area
(m )

Basic
index

1

2

3

1996

270693

100

1997

228643

84.5

1998

177354

65.5

1999
2000
Average

248353
300824
245173

91.8
111.2

Year

2

The data in the table 2 show that, the average
total residential surface area for covering with wood
flooring according to the kind of the completed
dwellings per annum is 245173m2 in the analized
period.
The tables (1 and 2) show the data on, the wood
flooring production and the total residential surface
area for covering with wood flooring, which is total
need for wood flooring production, without export import balance, in the period 1996 - 2000. According
to that, we can see that, wood flooring production
didn’t cover the needs of wood flooring in analized
period, and it is five times less.
The total residential surface area for covering
with wood flooring has parallel trend with realized
wood flooring production (fig.1).
5. NEEDED RAW MATERIAL FOR THE WOOD
FLOORING PRODUCTION
The needed raw material for the wood flooring

3 Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia, 2001, pg. 512.
4 An average data taken from AD “Makedonija proekt”-Skopje (enterprise for projection of residential buildings).
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Fig. 1. Production and needs for production of the wood flooring
production depends of the needs of wood flooring
according to the total residential surface area for
covering with wood flooring. The total surface area
for covering with wood flooring is established in the
previous chapter in the period 1996 - 2000.
Basic raw material for wood flooring production is broadleaved timbers from beech or technical
wood with small dimensions (forms, halves and
stumps).
Beginning from the theoretical established
normative for raw material usage as well as
experience of number of producers, we have
established the needed raw material for wood flooring
production.
According that, for covering of the average total
useful residential surface area of completed dwellings
with wood flooring which per annum is 245173m2,
in the analized period, we need 8173m3 ‘frizi’.
6. RAW MATERIAL BASIS FOR WOOD
FLOORING PRODUCTION
The available raw material for wood flooring
production has been established according to the
volume of the timber harvested and its assortment
structure.
The raw material basis as well as its assortment structure in the period 1996 - 2000 is shown
in table 3.
Data from table 3 show that, the total available
raw material for wood flooring production decrease
with an average annual rate (AAR) of - 1,7% in
analized period. It is 160874m3 an average per annum
for this period. The broadleaved timbers have
fluctuate dynamic with an average annual rate (AAR)
of -1,3%. The broadleaved timber is 96634% in
average per annum. The technical wood with small

dimensions (forms, halves and stumps) besides the
nonequivalent dynamic at the given period shows
decrease with AAR of -2,3%. The average production
of the technical wood per annum is 64235m3 in the
analized period.
Year
1

Total
3

Broadleaved

(m )

(%)

2

3

3

Technical
3

(m )

(%)

(m )

(%)

4

5

6

7

1996

172475 100 101969 59.1 70506 40.9

1997

168573 100 101629 60.3 66944 39.7

1998

164203 100 107989 65.8 56214 34,,2

1999

148548 100 83430

56.2 65118 43.8

2000

150569 100 88176

58.6 62393 41.4

Average

160874 100 96634

60.1 64235 39.9

AAR

-1.7

-1.3

-2.3

Table 3. Raw material basis for wood flooring
production
It is well known that, with rationally use of the
timbers, from 1m3 timber we obtained 0,035m3 ‘frizi’,
and from 1m3 wood with small dimensions about
0,35m3 ‘frizi’.
Because in the Republic of Macedonia the
average processing of broadleaved timbers per annum
is 96634m3, it means that, we will provide 3382m3
‘frizi’ from timbers (96634x0,035), and the others
4791m3 ‘frizi’ we will provide by processing of the
wood with small dimensions (13689x0,35).
If one compares an average needs for wood
flooring per annum with an average available raw
material for wood flooring production per annum in
the period 1996 - 2000, it can be concluded that,
the Republic of Macedonia can satisfy the needs of
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the wood flooring from own raw material resources.
7. CONCLUSIONS
According to the information from the previous
chapters, for the period 1996 - 2000 it can be
concluded:
1. The enterprises of wood flooring production
are small enterprises according to current legal
regulation.
2. The average wood flooring production in the
Republic of Macedonia per annum is 43387m2 in the
analized period.
3. The average total residential surface area
for covering of wood flooring at completed dwellings
per annum is 245173m2 for the same period.
4. The needed raw material for wood flooring
production of 8173m3 ‘frizi’ can be provided with
processing of the broadleaved timbers (3382m3) and
the additional 4791m3 ‘frizi’ from technical wood with
small dimensions.
5. The needed raw material in relation to the
other kinds of productions can be supplied without
any problems from domestic raw material resources.
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ESTABLISHMENT OF MOTIVATION PROGRAMS FOR WORKERS IN
MANUFACTURING COMPANIES USING THE CLUSTER ANALYSIS
Miloš HITKA – Robert SEDMÁK
This paper analyses possibilities of motivation program establishment for workers in selected company ZSNP,
a.s. Ћiar nad Hronom. The motivation factors and values influenced the quality of workers performance have been
explored. The paper also deals with a problem if there are also so-called latent, non-measurable motivation factors
which act in the background of primary, direct measureable motivation factors. In the end, there is presented the
possibility of the unified motivation program establishment for the category of workers based on the results of repeated
cluster analysis.
Key words: motivation of workers, motivation program, analysis of motivation factors

1. INTRODUCTION
Personal management and its application in
human management is an evitable part of
management in every modern company. Because
every company constists of human resources, the
main goal of personal management consists in
formation of conditions for effective filling of business
conception based on employees performance. In the
practice, many companies underestimate motivation
like something generally given and unnecessary for
practice. At the same time managers do not respect
inner essence of motivation and they also ignore
effective application of motivation. But motivation
and rewarding are considered as the most important
tasks at regulation of employees behaviour. Intended
creation of rules and conditions influenced the people
during job performance has a great asset for organization in the way of greater effect. Understanding
of job motivation principles enables managers to
assume and to change its behaviour and behaviour
of its co-workers.
2. PROBLEM ANALYSIS
People can be motivated by all what mobilises
them into an activity, what shows them a direction
and a goal of activity, it means needs, values, ideas,
goals which are percepted by a human. Motive is a
factor which increases intensity of performance and
behaviour at all, and it is also a factor which shows
direction or content of behaviour meant as goal
reaching. Everybody can ask itself, why they did this
or that and everybody think about reasons of self
behaviour. Everything what leading human activity
is called as activity factors or activity resources.
Those activity resources or factors which are sensed
we can call as incentive or motive, activity motivation.
All companies think about steps which should
be done for reaching the permanent high human
performance. It means that higher attention have to

be concentrated on the most suitable ways of human
motivation by such a tools like various stimulus,
allowances, staffing, praises, promotions, etc. A goal
is to create motivation processes and working
atmosphere which can help to reach performances
satisfying managers. Motivation is a complex of
specific inner conditions which lead human to some
activity and keep this activity on some level and at
the same time, this activity would be oriented on
some specific goal.
The most important motivation factors are
needs, environment and character of a person.
Motivation is one of the most important managerial
activity connected with activity of a human and with
its character. Each meaningful activity of a human
can be considered as motivated activity. The base of
motivation process consist in unsatisfied need. The
lack of something is the first step leading the person
to behaviour oriented on some goal. When the goal is
reached, the need is satisfied and the process of
motivation is done.

Figure 1 The process of motivation
The process of motivation can be figured as
closed cycle (Figure 1) related to needs and presenting
that motivation is initiated by a mind or by spontaneous
finding of unsatisfied needs. These needs create
desires to reach something or to get something. After
this goals are set which would satisfy the needs then
there are set tasks by which we expect that it leads
to goals reaching. When the goal is reached the need
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is satisfied and it is probable that behaviour which
leads to the goal will be repeated when similar need
will arise. When the goal is not reached it is less
probable that these steps will be repeated in the
future. The basic demands of job satisfaction can
contain higher income, fair salary system, real
chance to promotion, considerate and participative
management, adequate social degree of social
interaction during work, interesting and various tasks
and high level of working tempo control and methods
of work control. The level of men satisfaction highly
influence on their own needs, expectations and on
work environment (1). An example of factors
influencing motivation is presented in the Figure 2.
3. OBJECTIVES
The problem of employees motivation was
solved for the needs of ZSNP corporation, Ziar nad
Hronom, one of the biggest and the most important
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metallurgical manufacturers in Slovakia. ZSNP
corporation, Ziar nad Hronom uses the following
motivation factors: payments and allowances,
education of employees and other advantages.
According to motivation criterions used in
company it is necessary to detect the following
questions for current system of workers motivation
improvement :
• to analyse current condition in motivation of
workers,
• to find other motivation factors with highly
influence on workers performance and also
verification if there are except of primary motivation
factors (measured or estimated) also so called latent
motivation factors (hidden, unmeasurable) acting in
the background of primary motivation factors,
• to check the possibility of different unification
degree of motivation program for workers with the
intention of their effective application in the practice.

Figure 2 An example of motivation factors structure
Before analysis of motivation structure it would
be understood and evaluated all events which have a
big impact on company function, on workers
willingness to work and on workers performance.
Therefore it is necessary to get information about:
• technical and organizational conditions of
work,
• socially-demographic and qualification features

of employees,
• information about features of job environment,
about job conditions and about social equipment of
job places,
• applied systems of evaluation and rewarding,
• application of personal management system
and own personal work in a company,
• application of social welfare system and em-

148

Miloš HITKA, Robert SEDMÁK

ployees advantages in a company,
• collecting and analysis of so called soft data
(information about satisfaction or dissatisfaction of
a worker, about their value orientation, aspirations,
relation to work, relation to superiors, to fellows and
to whole company).
After analysis of presented social-economic
information it can be created outstanding motivation
program for employees.
Given informations were obtained from ZSNP
corporation, Ziar nad Hronom by questionnaire which
consists of 25 motivation factors (shown in the Table
1).
Answers on questions from the survey give
information of ordinal qualitative variables. From the
methodology point of view it is classic multidimensional matrix: objects (workers) x attributes
(motivation factors). Cluster analysis was used for
checking the possibility of establishment the unified
motivation programs for the groups of workers with
similar motivation profile. A goal of analysis is

determination whether is it possible to select groups
with similar profile of motivators for which can be
done uniform motivation programs which simplify and
support effective program application in the practice.
Moreover, cluster analysis has been used for more
detailed checking of a structure and rank of
motivation criterions according to their importance.
From the big set of hierarchical cluster techniques
we have chosen hierarchical (tree) clustering by
Ward‘s method with the measurement of similarity
level of particular answers by the simplest method
Euclidean distance. The whole process was
determined in order to be suitable for qualitative,
nonmeasurable factors (motivation factors) which are
set in uniform scale (values from 1 to 5).
5. RESULTS
The questionnaire was filled by 150 respondents
what means 75 % return. Respondents had to check
motivation factors and assign them evaluation from
5- the most important to 1- unimportant (Fig. 3).

Figure 3 Scale of motivation factors importance
List and ranking of motivation factors ranked
by summed points is given in Table 1. Results show
that not only money, employees education and other
employees advantages can motivate people but also
other motivation factors have a important impact on
their work performance. The other important ones
are: job security, fair salary system, job, companyґs
interest about employees, relationship among
employees and relationship to superiors etc.
Analysis of motivation criterions stucture of
workers in ZSNP corporation, Ziar nad Hronom is
presented in Chart 1. Tree chart presents cluster
analysis of 25 motivation factors. Clusters of mutually
related motivators were done by the principle of
hierarchically aglomerated procedures which is based
on gradual assigning of motivation factors to groups.
In the first, very similar factors are clustered and
succesive less similar motivators are assigned.
First cluster of motivators consists of money,job
security,fair salary system and company interest
about employees. Given criterions particularly
correspond among itself and it can be called as
financial-security cluster. The above mentioned
motivators are considered as the most important
because they are directly related to dominant values
for the people – health, assuring of certain living
standard for themselves and for their families.
Second cluster is constituted by motivators like
job content, relationships among employees, well done

organization of job performance, atmosphere in work
place and stress. Given criterions can be called as
work-relation criterions. These criterions are also
very important because they form respectiveness
among employees, membership into one work team
and it results in synergy to achieve single goal –
effective running of a company.
The third cluster is created by the following
motivators: employee advantages, work time,
suitable function and perspective, personal growth,
good relationships to superiors and company image.
The connection with this cluster have motivators like
self-respect and working schedule during a shift.
Overall we can entitle the third motivation group
as self-realisation and personal ambition motivators.
Given cluster relates also with the another group of
motivators and there are praise for a good
performance, company ecology and managerial style
of superior. Motivators of these clusters are less
important and in comparison with the second cluster
they prefers individual differences of a person. So
we can suppose that the 3rd group of motivators will
play an important role in potential establishment of
individual motivation programs and that motivators
will add individual difference to unified motivation
program.
Following group of motivators are evaluation of
individual skills and abilities, participation of men and
women in working team, tolerance, social feeling of
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Table 1 – Ranking of motivation factors in ZSNP corporation, Ziar nad Hronom

a company and ergonomic design of job place. These
motivators are less interesting from the point of view

of workers (Table 1).

Chart 1 Hierarchical cluster analysis of motivation criterions structure for workers in ZSNP
corporation, Ziar nad Hronom
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Analysis of individual worker profiles is shown
in Chart 2. This chart would be considered only as
informative one. From the general view it can be
chosen (notwithstanding difficult situation) 4-6 groups
from a big amount of respondents but when we have
tried to interpretate formed groups, no presentable
results have been reached. Negative result was
obtained although various combinations of hierarchical

clustering methods and criterions have been checked.
Thus it has been concluded that employee answers
are very similar in general. It indicates that an unified
motivation program can be installed in chosen
company. The program have to be aimed at the most
important motivators shown in Table 1, grouped in
the first and second cluster.

Chart 2 Hierarchical cluster analysis of individual worker motivation profile in ZSNP corporation, Ћiar
nad Hronom
6. CONCLUSION
Proposal and implementation of effective
motivation program is one of the key management
task of each company. Incorrectly proposed and
applied motivation programs have a negative impact
on employees and it does not motivate them to
maximum performance. Nowadays, motivation of
workers does not cover all their needs in production
companies.
On the base of our analysis and obtained results
we can say that in ZSNP corporation it is possible to
work out and to implement unified motivation program
for workers. At the same time we have to emphasize
that proposed unification for workers would have be
more detailed processed and checked also in other
production company with similar production program
and followingly it would have be verified with our
results. We also want to emphasize continous
updating of motivation programs according to trend
of workers value orientation which can vary in time.

Eventually, general motivation program can be
individually focused by the motivators related with
self-realisation and personal ambitions of individual
workers.
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ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО НА ИЗКУСТВЕНОТО
ФAЗАНОВЪДСТВО В БЪЛГАРИЯ
Ива Тодорова
Лесотехнически университет - София
Разгледано е състоянието на изкуственото фазановъдство в България. Предложени са някои насоки за
подобряване работата и структурата на фазановото производство.
Ключови думи: изкуствено фазановъдство, проблеми, структура, насоки
Key words: fazan farm production, problems, structure, directions

Изминалите 10г. от началото на процеса на
преход към пазарно стопанство в България, са характерни с недостатъчно високите темпове на протичащите икономически промени. Въпреки финансовата стабилизация, производствената система
все още се намира в начална фаза на развитие.
На настоящия етап е наложително да се оцени изминалия път и да се набележат насоките, по
които да се осъществи ускорено развитието на производството , в частност на изкуственото фазановъдството, през следващите години.
Целта на тази разработка е на базата на обективен анализ да се разкрият възможности за повишаване на икономическата ефективност на изкуственото фазановъдство, възвръщане на завоюваните в началото позиции и разкриване на нови пазарни ниши.
В България изкуственото фазановъдство се
развива повече от век. В началото резултатите са
незадоволителни. Едва в началото на 60-те години
започва изграждането на мощна производствена база с капацитет над 800 000 бр. фазана годишно за
разселване в природата. В началото на 80-те години годишното производството и броят на разселените птици в природата надхвърля 500 000 бр.годишно и достига през отделни години 700 000 800 000 броя /данните са от Съюза на ловците и
риболовците в България и Министерство на земеделието горите аграрната реформа/. След 1990г.
тази дейност е намаляла почти 10 пъти. Неподготвено за новите условия, изкуственото фазановъдство изживя дълбока криза, която много ясно
се характеризира с данните за разселените птици:
Таблица 1. Брой на разселените фазани в
периода 1989г. – 2001г.

Данните са от годишните отчети на СЛРБ
От 240 000 бр. разселени птици през 1990г.,
през 1997г. броят им спада до 19 000 т.е.около
12 пъти по-малко. Известно стабилизиране се наблюдава през годините след 97г. – разселените птици са в границите 40-50 000бр., но това отново е
значително по-малко в сравнение с 1990г.- средно
около 5 пъти.Тенденцията към намаление е характерна и за реализацията на фазани за консумация.
За сезона 98г. - 99г. на външния пазар са реализирани 19 536 кг. фазаново месо на стойност 267
917 лв., а на вътрешния 570 кг на стойност 7 359лв.
През 2000г. и 2001г. на външния пазар са реализирани съответно - 21 892 кг. на стойност 258 949
лв. и 5655 кг на стойност 160 244лв/ данните са
от отчетни документи на ‘’Сокол’’ - ЕООД, СЛРБ/
От 1990г. изкуственото фазановъдство, което се характеризира с годишен производствен цикъл /т.е. еднократно през годината се планира,
залага, произвежда и реализира продукцията/ попада под влиянието на редица неблагоприятни
фактори. От тях със силно изразено влияние са
следните:
1. Фазановите производствени стопанства /
ФПС/ са принудени да функционират в среда с пазарен принцип на формиране на цените, да разчитат на собствените си средства за производство и
на ограничени средства от Съюза на ловците и риболовците в България/СЛРБ/ и Държавните
лесничейства/ДЛ/, в рамките на които те
функционират;
2. Цените на фуражите, ел. енергията и горивата в отделните години се увеличават скокообразно, непрогнозируемо и надхвърлят многократно заложените цени в производствените програми,
следствие на което себестойността на птиците нараства многократно;
3. Появяват се затруднения при снабдяването с медикаменти и резервни части за инкубаторната техника, поради малкия размер на амортизационните отчисления;
4. Намалено търсене на фазани от основните потребители и съответно неуплътняване на производствения капацитет;
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Всички тези неблагоприятни условия са довели до преустановяването на работата в отделни стопанства и от двете ведомства/СЛРБ и ДЛ/.
Към настоящия момент в страната функционират 9 ФПС. Всяко от тях работи с капацитет
между 10% и 30%, а броят на заетите е в границите на 10-30 души. В най–голямото ФПС “Дунав”Русе броя на заетите през периода 1995-2000г. е
между 23 и 30 души, като тенденцията е към намаляване и през 2001г. броя на заетите е 12. Във
ФПС”Диана”-Ямбол персонала от 18 през 1995г.
намалява до 8 лица през 2000г., а през следващата година е преустановило дейността си /данните
са от счетоводните документи на стопанствата/.
Данните от финансовите резултати във ФПС
’’Дунав’’- Русе показват че производството през периода 1997г.-2001г. се превръща в неефективно.
Нормата на рентабилност претърпява съществени
колебания през този период, но тенденцията, която
следва е към намаление.
Таблица 2. Равнище от рентабилността във
ФПС’’Дунав’’- Русе

Изчисленията са на автора по данни от счетоводните документи на ФПС’’Дунав’’- Русе
При фазанопроизводството зависимостта
между производствения капацитет, рентабилността,
себестойността и цените на продукцията отразява
приоритета на производствения капацитет както по
отношение на снижаване на себестойността, така
и за повишаване рентабилността на производството.

телно важно по следните причини:
1. Ще се достигне оптимален запас на фазани в природата;
2. С увеличението на обема на производството, себестойността на произвежданите птици ще
се намали. Например, увеличението на обема на
производство от 15% на 40% от производствения
капацитет във ФПС”Дунав”- Русе е довело до намаление на себестойността на фазаните за разселване в природата с 27%.
3. Ще се осигурят доходи на част от населението в районите, където има изградени ФПС, а
това са предимно селските райони, където безработицата е най-голяма;
Възможностите, които стоят пред ФПС са:
Първо: разширяване рамката на производството и използването на съпътстващи помощни производства – пълното натоварване на производствения капацитет е предпоставка за намаляване себестойността на продукцията, а производството на
птици и птичи продукти от други видове може да
стане източник на допълнителни приходи. В това
направление съществуват два варианта:
1. Концентрация на фазановото производство
в две или три ФПС, съответно за производство на
колхидски и монголски фазан, разположени найблизо до естествените местообитания в страната.
Използване на останалите стопанства за производство на други птици и птичи продукти или отдаването им под наем;
2. Едновременно производство на фазани и
други съпътстващи производства във всяко ФПС;
Проблемите отнасящи се до разширяването
на вътрешния пазар на фазани за разселване в природата са свързани преди всичко с повишаване при-

Таблица 3. Зависимост между производствения капацитет,
себестойност,цени и норма на рентабилност

Изчисленията са на автора по данни от счетоводните документи на ФПС’Дунав’-Русе
В настоящия момент трябва да се реши един
стратегически въпрос – в какви размери и структура да се осъществява фазановъдството за да се
осигури постигане на положителен стопански
резултат. Да се развие изкуственото фазановъдството в размерите от 1989г. - 1990г. е изключи-

ходите на основните потребители – Ловно-рибарските дружества/ЛРД/. Възможностите тук са свързани с ефективното управление на средствата от
членски внос на ловците и дейността на ЛРД. Те
трябва да бъдат насочвани към разселване на дивеч в т.ч. на фазани и осигуряване на спортен и/
или платен лов по линия на международния ловен
туризъм. Да се планира увеличение на фазаноп-
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роизводството при сегашното равнище на търсене
на вътрешния пазар за разселване в природата
/40-45 000 бр. годишно/ и ограничения пазар на
фазаново месо /550кг. годишно/ е нерационално.
Ако разширяването на вътрешния пазар обаче е
един бавен и сложен процес, същото не може да
се каже за външния пазар, който на практика е
неограничен. Следователно основна задача на стопаните на ФПС и фирмата износител на тази продукция е да проучат потенциалните външни пазари.
Второ: определяне подходяща структурата на
производството – трябва да се увеличи дела на произвежданите фазани за външния пазар. Реализацията на външния пазар е възможна в две направления – износ на фазаново месо и износ на живи фазани. В настоящия момент фазаново месо
се изнася за Франция – пазарът е неограничен, но
цените са фиксирани между 5.50DM и 19.50DM
за килограм в зависимост от вида на продукта/
филе, бут, грил, супа/. Необходимо е произведената продукция да е в съответствие със западните
стандарти за качество. Съществуващата концентрация на преработката трябва да се запази / в момента тя се извършва в хладилната база в Хасково,
която има необходимия лиценз/, защото в няколко
дребни цехчета, качествена продукция не може да
се произвежда. Особено важно е технологичното
обновяване да се извършва с изискванията на външните пазари за внос на екологично чиста продукция. Цените на живи фазани на външния пазар са
между 12 – 20 DM/бр. /данните са от ‘’Сокол’’ –
ЕООД, СЛРБ/
Трето: създаване на благоприятни условия за
инвестиране с оглед обновяване на материално техническата база и промяна на технологията на производство на фазани за месо. Техниката, която се
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използва в момента във ФПС е силно амортизирана.
Инвестирането в тази насока – закупуване на нови
инкубатори и друга техника, която би позволила намаляване дела на ръчния човешки труд е от съществено значение за подобряване резултатите на
производството. Промяната в технологията на развъждане при производството на фазани за месо е
наложителна тъй като в момента това производство се осъществява по технология, която е предназначена за производство на фазани за разселване в
природата, което се явява предпоставка за дълъг
производствен цикъл и висока себестойност на
фазаните. Източници на финансиране могат да
бъдат фонд “Българска гора” към МЗГАР, програмата “САПАРД”, неправителствени фондове и организации занимаващи се с природозащитна
дейност. Основният проблем тук е, кой ще гарантира кредитите, тъй като ФПС нямат тази
възможност.
Четвърто: необходимостта от държавна подкрепа - напълно разбираемо е, че за българския производител на фазани не могат да бъдат създадени
специални превилeгировани условия от държавата,
но е необходимо да се прилагат такива инструменти които да са насочени към подобряване на
настоящата ситуация. Държавната намеса трябва
да е насочена към:
1. Създаване на правна възможност обезпечаването на кредити да става с продукция от
производителя;
2. Спазване на всички изисквания за опазване и възпроизводство на природните ресурси;
3. Провеждане на политика на стимулиране
на производството чрез освобождаване от ДДС продукцията предназначена за разселване в природата;
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SUMMARY
Problems of fazan farm production are considered. Several possibilities are proposed to improve farm
working and structure of production.
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ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОБИВИТЕ ОТ РЕКУЛТИВИРАНИ И
НЕНАРУШЕНИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА ОКОЛО
МИНИ ”МАРИЦА-ИЗТОК”
Иван Палигоров, Елена Желева, Нели Живкова
Лесотехнически университет – София
В статията са представени и анализирани данни от добивите, получени при обработката от рекултивирани
и ненарушени земи в района на мини Марица-изток. Резултатите от икономическия анализ показват реалното
състояние на рекултивитаните терени и ефективността на техническата и биологичната рекултивация. Използвани
са представителни данни от наколко селско стопански кооперации за периода 1996-2001година. Главният
извод от изследването е , че в бъдеще екологичните проблеми и неправилно проведената рекултивация ще бъдат
причина за икономическите проблеми на този район.
Ключови думи: рекултивирани земи, ненарушени земи, добиви
Key words: economic analysis, reclaimed and undisturbed areas, yield

Увод
В процеса на задоволяване на нарастващите
потребности на днешното общество се разработват и усвояват все повече залежи от природни
изкопаеми. Като последица от усвояването на природните богатства се явява влошаването им изменението по отношение на техните характеристики.
Непознаването и неразбирането на връзките и сложността на протичащите процеси в природата при
разработването и експлоатацията на полезни изкопаеми сега води до възникване на проблеми, които
изискват незабавно решаване. Разрешаването им
трябва да даде възможност да се задоволят нуждите на обществото и да се възстановят оптимално
параметрите на околната среда, с което да се даде възможност за нормално функциониране на
екосистемите.
Районът на мини “Марица-изток” е “гореща”
екологична точка, в която се наблюдава конфликта
между човек и природа, резултат от широка експлоатация на залежите от лигнитни въглища. Поради
открития метод на добив, е нарушена структурата
на ползване на земята на големи територии.
Висококачествената земя се нарушава, променят
се климатичните условия в района, замърсява се
въздухът в близост до населени места, влошаване
се здравословното състояние на населението.
На настоящият етап при експлоатацията на
рудниците и за изграждане на външните насипища са отчуждени над 15000ha плодородни земи, а
до края на експлоатационния период тази площ ще
достигне 32000ha.(Банов, Марков-1999)
Рекултивацията на нарушените терени на територията на енергиен комплекс “Марица-изток”
започва през 1962г, като оттогава насам са възстановени 35269ha земи- за земеделска дейност21298ha (от тях 79%- ниви с хумусно покритие,
7,7%- ниви без хумусно покритие, 4,2%- пасища

без хумусно покритие и 9,1% с пепел от ТЕЦ) и
около 14000 hа. са предадени в горскостопанския
фонд. Видът на рекултивационната дейност не се
определя от предишното използване на земите, а
от необходимостта за бъдещото им
предназначение.
Целта на настоящата работа е да се направи
икономическа оценка на добивите от рекултивирани и ненарушени терени на територията около мини “Марица-Изток”.
За постигане на поставената цел е необходимо да се решат следните задачи:
- да се съберат данни за добивите от селскостопанска продукция, получени от рекултивирани и
ненарушени земи в околностите на мини ”Марицаизток” и се анализират получените добиви през
периода 1996-2001г;
- да се анализират разходите и приходите в
различните кооперации, обработващи рекултивирани и ненарушени земи;
- да се направи сравнение между стойността
на добивите на нарушени и ненарушени терени и
да се потърсят причините за разликите в добивите.
Обекти и методи на изследване
Обект на изследване са някои икономически
показатели на добивите от селскостопански
кооперации, обработващи рекултивирани земи в района на мини”Марица-изток”.
Икономическата оценка на добивите е извършена по стандартни икономически и статистически методи, като са събрани данни за общото количество произведена продукция, средните добиви,
направените разходи в процеса на отглеждането
на съответните култури, във връзка с технологията
на отглеждане на различните култури- пшеница,
ечемик и слънчоглед. за периода 1996-2001г.
Събраните данни са обработени в среда на MS Excel
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и са представени графично във фигури.
Резултати и обсъждания
На Фиг. 1 е показано изменението на добиви450
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Фиг. 1. Изменение на средния добив от ечемик от полевото изпитание и от кооперацията в
с. Обручище за периода 1996-2001год.
От данните от Фиг.№1 е видно, че средните
добиви бавно нарастват до 1998 година, когато отчетеният среден добив е132 кг/дка. Подобна е тенденцията в изменението на средните добиви и от
другите култури.
През 1999г. кооперацията в с. Обручище не е
обработвала рекултивирани земи. Средните добиви от ненарушените територии намаляват.
Процентът на обработваните ненарушени терени е
по-голям от обработваните рекултивирани площи,
от една страна, а от друга добитата продукция е
била с по-ниско качество. От това закономерно намаляват приходите в кооперацията. Относително
високите изкупни цени през 1997 г. съответно 0,23
лв./кг за пшеницата, 0,18 лв./кг за ечемика и 0,22
лв./кг за слънчогледа са позволили на кооперациите в района да получат необходимите приходи, за
да извършат предсеитбени обработки на земята и
задоволително по своя обем торене. Това пък е позволило въпреки неблагоприятните климатични условия през разглежданата година да се получат
сравнително добри обеми на добивите. През 1998
година ниските изкупни цени на селскостопанските култури се оказват пагубни върху земеделските кооперации - около 0,09-0,10-0,11 лв./кг за
пшеницата, 0,13 лв./кг за ечемика и 0,32-0,38 лв./
кг за слънчогледа (за износ). Тези цени не позволяват да се покрият производствените разходи. Това
с особена сила важи за кооперациите с по-ниска
категория на земята. Този спад във финансовото

състояние на кооперациите се изразява с по-малко обработени и засети площи към 1999 г., като
не може да се пренебрегне фактът, че умишлено
не е сято върху рекултивирани площи поради пониските добиви получавани от тях и по-големите
разходи във връзка с обработката им. Затова кооперацията в с. Обручище е решила да даде възможност на частните стопани да отглеждат продукция за собствена консумация върху рекултивираните площи. В резултат на това добивите получени 2000 г. от тези площи са дори и по-високи,
отколкото на ненарушени. Това се дължи на голямото количество тор, внесено от частните стопани
при обработката на терена. За периода 1999-2001г.
пазарните цени на селскостопанските култури се
повишават - цената на килограм пшеница варира
около 0,20-0,22 лв., цената на ечемика се покачва
от 0,17 лв./кг на 0,22 лв. Но като цяло цените за
1999-2000- 2001г. са по-високи спрямо периода
1996-1998 г.
Покачване на добивите се наблюдава и от ненарушените терени. Може да се предположи, че
това внезапно покачване се дължи на по-големия
добив от реколтата от зимни култури през 19992001г. Съответно и приходите са по-високи, поради което кооперацията е успяла да обработи и засее пшеница и ечемик на по-голяма площ и да осигури необходимите количества торове, чрез които
се получават добри добиви.
Ако отнесем добивите на различните коопе-
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рации към средния добив, за който (Paligorov,
Zheleva-1999) е доказано, че минималният добив,
при който кооперациите ще могат да покрият вложенията си по обработката е 170 кг/дка, то за периода 1996-2001г., се установява, че средните
добиви, за различните кооперации за периода 19961998 г. реализират по-ниски добиви от посочения
минимален праг.
Средният размер на добивите от рекултивираните терени в кооперацията в Обручище също е
значително под минималния добив от 170 кг/дка.
Стойностите отчетени от 1999-2001г. за всичките
землища са над този минимален размер.
Изключение прави само добивът за 2000год. от рекултивираните площи на с.Обручище, който е повисок от този, получен от ненарушените земи.
През периода 1996-2001г. са отчетени са големи разлики на средните добиви при отглежданите култури от рекултивирани и ненарушени терени,
при което по-високи са добивите от ненарушени
земи. Само в кооперацията на с. Обручище, се наблюдава в края на разглеждания период повишаване на средния добив от рекултивираните земи. Те
са имали възможност да вложат повече средства
за мелиорации (в частност-торене) и са направили
по-добра организация в обработката на земята. На

последно място трябва да отчетем и по-ниската категория на естествения поземлен фонд, който по
начало не може да осигури много високи добиви.
Тежкото финансово състояние на повечето от
кооперациите се корени в ниската печалба, отчетена от тях след реализация на продукцията на пазара и натрупаните й стари плащания към членовете на самите кооперации, задлъжнялостта им
към фирми извършващи обработка на почвата и
т.н. Например в с.Обручище няма необходимите
средства, за да покрие дълговете си към фонд
земеделие. Дългът е 25000лв за изплащане на трудовите възнаграждения на работниците със задна
дата от 20.04.2000год, като размерът на сумата
възлиза на 15000лв. Освен това кооперацията е
задлъжняла към фирми, извършващи почвообработката с 36000лв. За 2001 година тя е продала
47 тона продукция (пшеница и ечемик), като в резултат от това печалбата й възлиза едва на 2130лв
като само преките разходи за 2001 година са
49005лв. При обработката на данните, се наблюдава незначително изменение на величината на преките разходи за годините 1999г., 2000г. и 2001г.
като стойността им е най-висока за 2001г. – 81%
от общите разходи (Фиг.2).
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Фиг.2. Изменение на съотношението на приходи към разходи за периода 1999-2001г.
в кооперацията на с. Обручище
Проблемите на територията на мини “Марицаизток” имат не само екологичен характер. Предвид
на бъдещите икономически проблеми за региона е
необходимо спешно да се намерят начини за отстраняване на екологичните нарушения и за възстановяване на екосистемите. За това двата основни

изходни пункта за разрешаването на бъдещите
проблеми са: първо- да се отчете тясната обвързаност на поминъка на по-голяма част от населението от района с функционирането на енергийния
комплекс ‘’Марица-изток”, разработващ изчерпаем природен ресурс, и второ- перспективата за
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превръщането на естествените плодородни зонални почви в неплодородни територии или превръщането на обработваемите земи в земи с по-ниска
категория. Това не ще позволи и няма да мотивира
хората да се върнат към земята и да гледат на нея
като основно средство за доход и препитание, поради необходимостта на големи разходи за обработката на възстановените терени и получаване на
по-ниски добиви от селскостопанската продукция,
която като цяло е и с по-ниско качество. Един от
основните възможни изходи е точно да се отчете
състоянието на вече проведената рекултиваця и да
се усъвършенства ефективността на методите по
провеждането на бъдещи рекултивационни мероприятия.
На днешния етап въпреки стремежа за получаване на по-големи приходи, ползвателите на рекултивираните земи са изправени пред редица проблеми- проведена лоша техническа рекултивация,
ненавременно провеждане на ремонтите, настъпване на деформации, резултат от процесите на слягане при рекултивираните насипища и т.н. Особено
трудно е предотвратяването на тези деформации,
тъй като земите не могат да се обработват механизирано и нивите постепенно се превръщат в
неизползваеми.
Слягането е причина и за друг основен проблем- през пролетта почвеният субстрат се преовлажнява, а в някои случаи площта се заблатява,
което уврежда земеделските култури, а оттук и разходите на земеделските стопани се увеличават.
Наредба №26 за рекултивация на нарушени
терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, фиксира петгодишен срок за провеждането на корекциите при евентуална деформация на терените, подложени на техническа рекултивация. След този период рекултивираните терени се предават на собствениците или на ползвателите за биологична
рекултивация, като инвеститорът от своя страна е
задължен да осигури необходимите средства за изпълнението й и да предостави на стопаните съответните проекти във връзка с бъдещата биологична рекултивация. Изследванията обаче показват, че
терените продължават да слягат и след десетата
година (Желева, Палигоров-1998). За това въз основа на практиката трябва да се преразгледа срока,
предвиден в Наредба №26, отнасящ се за провеждането на биологичната рекултивация, който съответно за селскостопанската е пет години, а за горската е три години. Много специалисти са на
мнение, че по-активно терените слягат след десетата година. Това несъответствие на закона с действителността рефлектира върху ползвателите на
земите. Те понасят загуби съответно от нереали-
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зираната продукция, като не могат ефективно да
използват цялата площ на земите (наблюдават се
пустеещи петна в нивите). Стопаните предприемат
съответните постъпки за поправянето на възникналите деформации, като при това изразходват лични средства. За рекултивираните терени, притежание на кооперациите в района на мини “Марицаизток” петгодишният срок отдавна е минал, а погоре споменатите проблеми се отчитат и сега. За
да се избегнат евентуалните разходи по ремонтите на слягащите се терени и получаваните ниски
добиви, стопаните предпочитат да обработват
терени, които са в етап на биологична рекултивация,
отколкото да собствените им имоти. Продължителността на този процес е пет години. За този
период стопаните имат няколко облекчения: първо- инвеститорът в лицето на ЕАД”Марица-изток”
поема всички разходи свързани с провеждането на
биологичната рекултиваци (разходи за семена,
торове, обработката на почвата и др); второ-произведената продукция през този петгодишен период
се предоставя безвъзмездно на ползвателите; трето-стопаните са освободени от данъци през този
период.
Като аспект на проблема за финансовата несъстоятелност на кооперациите е невъзможността
на стопаните, предоставили земите си за стопанисване към съответните кооперации, да плащат
за обработка на земята си или самите те да я
обработват, защото поддръжката или наемането на
селскостопанската техника изисква големи допълнителни разходи. Тези разходи са непосилни за
стопаните, тъй като те оскъпяват и продукцията.
По този начин малките селско стопански производители стават неконкурентно способни по отношение на калкулираната производствена цена на продукцията и по отношение на качеството й спрямо
производителите чиято продукция е произведена на
естествени– екологично чисти райони.
От по-горе изтъкнатите проблеми може да
се разбере фактът защо повече от половината от
териториите на землищата на селата, намиращи
се в района на мини “Марица-изток”, пустеят.
Примерите са твърде много. През 2001год в землището на с. Обручище, чиято обработваема площ
е 2000hа са обработвани едва 200hа, включващи
ненарушени и рекултивирани терени, в село
Медникарово за тази година са били засети едва
50 hа, от възможни 2700hа и т.н.
Заключение
Икономическата оценка на добивите от рекултивирани и ненарушени терени на територията на
мини “Марица-изток” позволява да се направят
следните изводи:
- Отчуждени са големи по размер плодород-
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ни площи, прилежащи към землищата на много
населени места.
- Проведената техническа рекултивация не съответства на предписанията по проектите, от което
следва намаляване на добивите и повишаване на
разходите за кооперациите.
- Отчита се нисък процент на обработваните
площи, спрямо цялата територия на землищата(рекултивирани или ненарушени).
- Избягва се обработката и засяването на рекултивирани терени от кооперациите след изтичането на петгодишния преференциален срок.
- Ниските приходи в кооперациите от продажбата на добитата продукция са непривлекателна алтернатива за инвестирането на средства от стопаните, по отношение на засяването на по-големи територии и правилното им отглеждане (извършване
на необходимите агрообработки, внасяне на необходимото количество торове и т.н.), което от своя
страна ще увеличи добивите, респективно и приходите.
Като основна причина за установените негативни тенденции са необходимите по-големи
разходи, които стопаните трябва да направят за обработка на рекултивираните земи и по-малката по
обем продукция, която ще получат от тях, отколкото от ненарушените земи. Реализирането на законодателна инициатива за въвеждане на данъци на
собствениците, независимо от това, че селскостопански земи пустеят, ще доведе до влошаване икономическото състояние на селскостопанските про-

изводители и дори може да бъде фатално за повечето кооперации. Те не обработват цялата площ на
землищата си поради липса на средства, които да
инвестират в производствения процес така, че да
започнат да обработват и добиват продукция от целите територии на землищата си. При въвеждане
на тази нормативна уредба ще се засили тенденцията, която е видна и днес, при която стопаните
избягват да обработват находящите се в землищата им рекултивирани земи.
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SUMMARY
The data for crop yield obtained on reclaimed and undisturbed lands around Maritza - Iztok mines are considered
in the paper. The results of economic analysis present the real condition of reclaimed lands and the effectiveness of
technical and biological reclamation. The data are representative of some agriculture co-operations on area of MaritzaIztok mains in the period 1996-2001. The main issue is, that in the future the ecological problems and bad reclamation
technology will be the main reason for the economic problems of this region.
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АРЕНДАТА И АРЕНДНИТЕ СТОПАНСТВА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
И У НАС
Иван Кънчев, Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство - София
Цел на доклада е на основата на нашия и чуждестранен опит да се анализира и оцени арендния модел на
земеделие у нас и се разкрият различията му от този на европейското земеделие.
Разгледана е арендата и арендното стопанство на европейските страни. Анализът показва, че независимо от
различните законодателни решения и обективно различни условия, като цяло, ролята на арендния модел на
земеделие нараства. На този етап особено силно става неговото значение за страните, които са в процес на
подготовка за присъединяване към ЕС.
Направен е анализ и оценка на пазара на арендоването в страната, в т.ч. на регионите с най-разпространена
арендна организация. Препоръчва се държавната аграрна политика в частта си за арендната да се доразвие и
насочи към създаване на добре изградена и ефективно функционираща система на организацията на арендните
отношения в т.ч. и чрез изграждане на неправителствени и обслужващи организации за съвети, снабдяване и
маркетингова дейност.
Ключови думи: арендна организация, арендни стопанства, арендни плащания, арендни отношения
Key words: land tenancy organization, land tenancy holdings, land tenancy payments, land tenancy relationships

В резултат на поземлената реформа у нас в
земеделието е създаден голям брой дребни и малки стопанства и няколко хиляди едри, фамилни и
колективни кооперации и дружества. При тази ситуация в условията на повече от милион собственици и над 15 млн поземлени участъци реализацията на целите на аграрната реформа – изграждането на конкурентноспособни и ефективни фамилни стопанства все още е силно затруднена. Независимо от недостатъчната и неточна статистическа
информация засега средните и едрите производители дават цялата или основната част от националното производство на зърнени и технически култури,
на някои животински продукти и други.
Световният и наш опит показва, че дребната и
разпокъсана поземлена собственост “обрича” земеделските стопани да ползват земя под аренда с
всички произтичащи от това последици за развитието на националното стопанство. По експертни
оценки у нас по договор наем и аренда се стопанисват 35-45% от земеделските земи. След задължителната пререгистрация на кооперациите по смисъла на новия закон за кооперациите /след октомври 2000/ процентът на арендуваната и наетата
земя нарасна над 70%. В резултат на това българското земеделие се нарежда сред страните в света с най-висок относителен дял на арендувана земя.
Цел на доклада е на основата на нашия и чуждестранния опит да се анализира и оцени арендния
модел на земеделие у нас и се разкрият различията му от този на европейското земеделие.
Арендата и арендното стопанство на европейските страни
Арендуването на земя има различно значе-

ние за развитието на земеделието в страните от
Европейския съюз. То се дължи на традициите и
нормативните разпоредби във всяка от страните,
на сложилата се в тях производствена специализация и разнообразието от земеделски стопанства еднолични, фамилни, търговски дружества и други.
По данни на Евростат относителният дял на
арендуваната земя в 4 от страните на ЕС надхвърля 50% от използваните земеделски земи. При това 2 от тези държави - Франция и Германия - са
сред най-големите производители на земеделски
продукти в ЕС.
Близо до тези стойности е показателя в Швеция, докато за страните от Южна Европа, стойностите му са значително по-ниски . 26% в Гърция и
28% в Испания.
Относителният дял на арендуваната земя е в
пряка връзка и с основните организационни типове
на европейско земеделско стопанство. В страните,
в които преобладава северния тип с иманентните
си характеристики /с малки изключения/, е висок и
относителния дял на арендуваната земя. Обратното
е характерно за държавите с преобладаващо производствени структури от южен тип.
Изключения сред страните в Северна Европа
правят Дания и Северна Ирландия поради специфичното законодателство, стимулиращо в значително по-висока степен от другите страни съхранението на фамилния характер на земеделското
производство.
Данните показват, че тенденциите на изменение на значението на арендата в различните европейски страни не са еднопосочни. Като цяло ролята на арендните стопанства нараства, тъй като значително расте и относителния дял на арендуваните
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земи в големите държави - Германия и Франция,
съответно 26.8% и 9.1% за периода 1983-1993
година. Намаление е регистрирано предимно в помалките страни - Гърция, Холандия, Португалия.
Голямата промяна в Германия се дължи на нейното обединение и на изключително високия дял на
арендувана земя в източните провинции.
Сред големите страни - производителки на
селскостопански продукти намаление се наблюдава в Испания с 1.7% за десетгодишния период.
По данни на ОЕСД за 1996 и 1997 години с
изключение на Полша, в останалите трансформиращи се страни в Централна Европа /Чехия,
Словакия и Унгария/ е висок относителния дял на
арендувана земя. Тя достига около 90% в Чехия,
88% в Словакия и около 70% в Унгария. В основата на тези високи стойности са осъществените поземлени реформи и връщането на земята на предишните и собственици, които в повечето случаи
са с местожителство извън районите на поземлената си собственост и с други професии.
Формиралият се висок процент на “отсъстващи”
поземлени собственици и преобразуването на съществуващите в периода преди реформите производствени структури са предпоставка за превръщането на арендния модел на земеделие в преобладаващ за тези страни.
Статистическите данни и изследванията на редица автори показват, че съществува голямо разнообразие и по отношение размера на рентните
плащания и на тяхното относително тегло в пазарната цена на земята. Причините се дължат както
на съществуващите различия в цените на земеделските земи, така и на формираните размери на
рентни плащания.
Различно е подреждането на страните по отношение на рентните плащания. Те са най-високи
в Гърция - 408 ECU на хектар, в Дания - 312 ECU, в
Холандия - 298 ECU и в Германия - 226ECU. Найниски са стойностите на поземлената рента в
Швеция - 88 ECU, Франция - 121 ECU, Великобритания - 131ECU, Финландия и Люксембург.
В резултат формираните относителни дялове
на рентните плащания в цената на земята се изменят в граници между 0.33% в Люксембург до 7.46%
в Швеция.
Между 1 и 2% са в Белгия и Холандия. Във
Франция и Дания рентните плащания достигат съответно 3.93% и 4.1%. Във Финландия същия показател е 4.68%.
Съществени са различията в цените и рентните плащания и за страните в преход. Границите на
изменение на относителния дял на рентното плащане варира между 0.92% за Чехия и 4.5% за
Полша, където делът на арендувана земя е само

20%. С изключение на Полша, където обичайният
срок за сключване на арендния договор е 8 години,
в останалите страни преобладават договорите за
краткосрочна аренда /от 1 до 3 години за Унгария
от частни лиза и 10 години при арендуване на държавни земи; 5 години за Словения/. Като главни
причини за подобни решения се приема преходния
период и липсата на опит и прекъсната традиция в
областта на арендуването.
Сред основните причини за формиралите се
различни равнища на пазарни цени на земеделските земи и особено на рентно плащания са законодателните решения, регулиращи арендните отношения. Те са свързани с различната продължителност
на договорните задължения, начините на определяне, регулиране и промяна на рентните плащания,
различни гаранции за правата на двете страни по
арендния договор, задълженията на арендатори и
поземлени собственици и др.
В зависимост от различните решения в областта на уреждане на арендните отношения страните в ЕС могат да се разделят на три групи както
следва: - подкрепящи арендния модел на земеделие чрез прилагане на протекционистична законова уредба /Франция, Холандия, Италия, Португалия
и Испания/; - прилагащи голяма свобода при договарянето и либерална законова уредба /Гърция,
Люксембург, Великобритания/- и страни на които
развитието на арендните стопанства до голяма степен е ограничено /Дания и Ирландия/ като се поставят различни регулатори не само по отношение
срока, но и по отношения на максималния размер
на стопанството, което желае да арендува земя и
др.
Краткият преглед на значението на арендата
за развитието на земеделието в страните от ЕС
показва, че независимо от различните законодателни решения и обективно различни условия за стопанисване на земеделските земи, като цяло ролята на арендният модел на земеделие нараства.
Особено силно става неговото значение за
страните, които са в процес на подготовка за присъединяване към ЕС.
Арендата и арендните стопанства в България
Състоянието и тенденциите в развитието на
пазара на земя в България показват, че арендуването на земя през последните години непрекъснато се разширява. По данни на някои автори /1/ през
2000 г. общо за страната са сключени над 120
хиляди арендни договора, като под аренда се е обработвала над 2.8 млн дка земя. През същата година размерът на продажбите на земеделски земи е бил общо 573.9 хил дка. Тези данни недвус-
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мислено показват, че на този етап собствениците
на земя се въздържат от продажби и предпочитат
да предоставят земята си под арендна. Причина за
това се ниските цени на земеделската земя и все
още недостатъчния интерес и търсене на такава.
Направената групировка /табл. 1/ на областите според размера на продадената земя за 2000 г.
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показва, че до 100 лв. цена на декар обработваема
земя са реализирали 10 общини, съответно, община Шумен – 90 лв., като относителният дял на
изплатената аренда в цената на земята варира в
граници между 4.5 и 15.5 %. За област Русе цената е съответно 65 лв. и относителният дял на рентата – 3.2%.

Таблица 1. Групировка на областите по цена на земята и относителен дял на арендното плащане от
цената на земята за 2000 г.

Цена на 1 дка
обработваема земя
(в лв.)
До 100 лв.
От 100 до 150 лв.
От150 до 200 лв.
От 200 до 250 лв.
Над 250 лв.
До 100 лв.
От 100 до 150 лв.
От150 до 200 лв.
От 200 до 250 лв.
Над 250 лв.

Брой
области
в групата
10
3
4
2
3
10
3
4
2
3

Области с най-висока цена на земята
Цена
Арендно плащане
Наимено% от
вание
Лв./дка
Лв./дка
цената
Шумен
90
4,4/14
4,5/15,5
Пазарджик
150
30
20
Стара Загора
194
6/72
3,1/37
Перник
238
5/15
2,1/6,3
Габрово
637
3
0,47
Русе
65
4/25
6,1/38
Варна
135
2,9
11,1
Ловеч
156
5
3,2
София-град
230
8/50
3,4/27,7
Благоевград
265
9/60
3,4/22,6

Най-висока цена на земята е реализирана в
три области, а именно – Габровска –637 лв.,
Пловдивска – 440 лв. и Благоевградска 265 лв.
Въпреки че цената при тези области варира между
6 и 10 пъти, делът на арендното плащане в цената
на земята достига от 3.4 до 24.4%. Причина за
това е ограничения размер на обработваемата земя в тези региони на страната и съществуващото
по-високо търсене на земеделски земи.
Интерес представлява информацията за
Добричка област, където арендната организация в
земеделието има най-голямо разпространение.
През 2000г в тази област са сключени най-голям
брой арендни договори – 29 792 броя, а размерът
на арендуваната земя е 660 хил. дка.
В Добричкия регион продадената и арендува
та земя е с най-високо качество /втора-пета
категория/. Независимо от това средната продажна цена е само 145 лв./дка и рентните плащания
от цената са в граници между 8 и 25 лв. на декар
или относителният дял на арендното плащане в цената варира в граници между 3.1% и 17.3%.
Направената групировка на областите в страната според размера на арендуваната земя /табл.2/
показва, че в другите области размерът на този вид
земя е твърде нисък. Най-голям брой области /8
броя/ арендуват земя между 100 и 150 хил. дка. В
тази група попадат типичните селскостопански райони на страната – Великотърновски, Варненски,
Врачански, Русе, Стара Загора, Силистра и други.

Тази група е следвана от 6 области с арендувана
земя между 50 и 150 хил. дка и от 5 - между 1000
и 20 000 дка, в които попадат планински и полупланински райони от Габровска, Кърджалийска и
Смолянска област.
Данните от таблицата показват още, че в групата на областите с най-ниска цена на земята /до
100 лв./, в която група попадат 10 области, делът
на арендните плащания в цената на земята е найнисък и достига от 6 до 38%.
Приведените данни за продажните цени на земята потвърждават извода, че преобладаващата
част от стопаните предпочитат отдаването на земя
под аренда въпреки регламентирания в Закона за
арендата кратък минимален срок от 4 години. Този
срок поставя арендаторите в твърде неизгодно
положение, поради това, че краткосрочната аренда на земята най-често обезсмисля влагането на
инвестиции за дълготрайни подобрения, в това число и за създаването на трайни насаждения. Тази
практика е причина за системно неспазване на изискването за редуване на културите, което се отразява твърде негативно върху добивите и състоянието
на почвите и почвеното плодородие.
С направените промени в Закона за кооперациите от 1999 г. беше въведено задължително изискване член-кооператорите да участват в тях със
земя, предоставена за ползване под аренда. Голяма
част от кооперациите сключиха арендни договори
само за земя, която задължително се изисква за
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Таблица 2. Групировка на областите според размера на арендуваната земя в България през 2000 г.

Размер на
арендуваната земя
в хил.дка
До 1
От 1 до 20
От 20 до 50
От 50 до 100
От 100 до 150
Над 150
За страната:
Брой проучвани области
Арендувана земя
Брой арендни
договори

Брой области
в групата
3
5
2
6
8
3

Област с най-голям размер на
арендувана земя в групата
Наименование
х.дка
София-град
0,67
Габрово
13,5
Монтана
46,0
Плевен
99,3
Велико Търново
146,2
Добрич
660,2

Област с най-малък размер
на арендувана земя в групата
Наименование
х.дка
Кърджали
0,06
Смолян
1,0
София-област
24,4
Пловдив
55,0
Бургас
103
Силистра
186,1

27
2,809

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

120,214

Х

Х

Х

Х

регистрация и за участие за кредити от фонд “Земеделие” /6000 дка/. Останалата земя в повечето случаи се наема под наем за едногодишен срок без
да се прави нотариална заверка на договора.
Друг важен елемент от арендните отношения
е вида и размера на арендното плащане. Законът
за арендата в земеделието у нас предвижда арендното плащане да се договаря на основата на пазарната цена или под формата на наем. Данните
показват /таблица 1/, че там, където предлагането
на земя е по-голямо от търсенето, размерът на този вид плащане е много нисък. У нас засега се
прилагат три форми на арендно плащане – паричната, натуралната и смесената форма. По широко
разпространение има смесената форма. Големите
арендатори като тези в община Добрич за миналата година са сключили 23,8 хил.арендни договори.
Голяма част от тях се определят под формата на
твърда сума на декар в граници от 5 до 25 лв. В
община Шабла този подход е видоизменен, като е
договорено плащане до 25 % от произведената
продукция, но не повече от 15 лв. на декар.
Всички земеделски кооперации от областта изплащат до 30 % от продукцията си в натура или
стойност, което е в размер от 4,80 до 25 лв. на
декар.
При тази практика собственикът на земя е
гарантиран, че ще получи договорения размер на
арендното плащане, независимо от равнището на
производството, реализацията на продукцията и природните рискове. Арендаторът поема целия риск и
когато крайните резултатите са по-добри от договорените, той винаги е облагодетелстван. Това е и
основната причина в Добруджанския район и другите райони на страната с развито земеделие този
подход широко да се прилага, въпреки че през неблагоприятната 2000 година всички отговорности бяха за сметка на арендаторите.
У нас се прилага и дялова аренда в различни

разновидности – например в община Полски Тръмбеш, в с. Орловец за арендно плащане се приема
левовата равностойност на 4 % от средния добив
на основните култури в натура, а в с.Страхилово
от същата община прилагат 7 %.
Краткият анализ на пазара на арендувана земя в страната, в т.ч. и в област Добрич показват, че
предлагането на земя за арендуване е по-голямо
от търсенето. Арендните плащания са относително високи в сравнение с цената на земята. Поради
краткия срок на арендуване арендаторите са незаинтересовани от внедряване на новости и интензификация на производството. В момента държавата
не прилага политика, която да води към подкрепа
на арендаторите и към утвърждаване на правата
им за по-дълготрайно използване на земята. Липсва
и законодателна уредба за осигуряване на гаранции за възстановяване на направените от арендаторите разходи за трайно подобряване на земята.
Арендните отношения в Добруджанския район
и в други типични селскостопански райони на страната се характеризират с малка продължителност
на сключените арендни договори. При това стопанския и пазарния риск са изцяло за сметка на
арендаторите. Изключение се прави само за природния риск, който в част от стопанствата се разпределя между поземлените собственици и
арендаторите.
Участниците в земеделски кооперации преобладаващо предлагат земята си за колективно обработване с едногодишни договори под наем с всички произтичащи от това последици за нейното рационално използване и стопанисване.
Направените изводи доказват, че за подобряване на условията за функциониране на арендните
стопанства са необходими:
• Доразвитие на нормативната уредба за
удължаване на срока на арендуване и за налагане
на санкции в случаи на предсрочно прекратяване
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на договорите, включително и гаранции за възстановяване на направените от арендатора разходи за
трайни вложения и подобрения на земята.
• Необходима е последователна политика на
държавата към комасация на земята с оглед създаване на по-големи по размер стопанства, в т.ч. и
чрез уреждане на правата на собственост на
наследниците, без земята да се раздробява.
• Предоставянето на земя за колективно ползване от кооперациите, задължително следва да
се урежда на арендна основа.
В заключение може да се посочи, че държавната аграрна политика в частта си за арендата следва да се доразвие в посока към създаване на добре изградена и ефективно функционираща система на организация на арендните отношения, в т.ч.
и чрез изграждане на неправителствени и обслужващи организации за съвети, снабдяване и маркетингова дейност, които ще повишат ефективността на производството на арендните стопанства.
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LAND TENANCY AND LAND TENANCY HOLDINGS IN EUROPEAN
COUNTRIES AND BULGARIA
Ivan Kanchev, Albena Miteva

SUMMARY
The aim of the article is on the basis of our and foreign experience to analyse and assess the land tenancy model
of agriculture in Bulgaria and to disclose its differences to the European one.
Were examined the land tenancy and land tenancy holdings in the European countries. The analysis depicted that
despite the different legislative decisions and the different existing conditions, as a whole, the role of the land tenancy
model of agriculture has increased. On this stage its role became significant particularly for the countries which are in
a pre-accession period to EU.
Was made an analysis and assessment of the land leasing market in the country including the regions with widely
spread land tenancy. It is recommended that the state agrarian policy in its part concerning the land tenancy to be
developed and aimed at establishment of well structured and effectively functioning system of organization of land
tenancy relationships including through setting up NGOs and servicing organizations offering advice, provision with
needed materials and marketing activities.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2002(6)

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ОРГАНИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В
БЪЛГАРИЯ
Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство - София
Целта на разработката е да анализира проблемите на органичното земеделие в България и да предложи
решения за подобряване на неговото състояние.
В сравнение с другите европейски страни в преход интересът към органичното земеделие в България се
появява едва от 5 години, предимно за производство на растителна продукция /билки и подправки/, като са
ползвани услугите на чужди сертифициращи фирми. Независимо от това промяната в културата на земеделие
изразяваща се в използване на по-малко минерални торове и препарати за растителна защита, наличието на
добре развита аграрна наука, изпълнението на пилотни международни проекти и активно работещи в тази област неправителствени организации и най-важно - нормативна база съвместима със законовата уредба в ЕС дават
основание за извода, че в страната са създадени първоначалните условия за неговото разпространение.
Пречка се явяват ограничените и недостатъчни финансови поощрения за прилагане на повече земеделски
практики целящи опазване на околната среда, недостатъчният брой специалисти в държавни и частни консултантски организации работещи по тези проблеми, липсата на системни проучвания и комплексни технологии и
решения за органично производство. Все още не е одобрена сертифицираща и контролираща организация и не
на последно място липсва разработена работеща правителствена агроекологична стратегия.
Нужно е да се разширят функциите на Националната служба за съвети в земеделието и по-пълно да се
използват възможностите на аграрната наука и създадените пилотни ферми и проекти. Изключително важно е да
се подкрепя създаването на кооперативи/сдружения за пласмент на продукцията.Необходимо е да се разработят
национални екологични стандарти и да се създадат действени финансови лостове за стопаните прилагащи мерки
опазващи природната среда. Българската държава е препоръчително навреме да предприеме мерки за включване
на страната в списъка от страни позволяващ да изнасяме органична продукция за ЕС без посредници.
Ключови думи: органично земеделие, органични ферми, сертификационни процедури, органични продукти
Key words: organic farming, organic farms, certifying procedures, organic products

Актуалност на проблема
Постоянно нарастващият световен пазар на органично произведени земеделски продукти, потенциалните възможности за организиране на производство на органични продукти в страната, създадената
законова уредба за производството и търговията с
органични земеделски стоки в България са част от
предпоставките, които обуславят интереса към развитието на органичното земеделие в България.Това
производство може да спомогне за преодоляване кризата в земеделието и за по-лесната и бърза адаптация и навлизане на нашите селскостопански продукти на общия европейски пазар.
Цел на разработката е да анализира проблемите на органичното земеделие в България и да предложи решения за подобряване на неговото състояние.
Органичното земеделие - определение и
практика
Все още е дискусионна и няма общовалидна
дефиниция, която да изразява същността на органичното земеделие. Често aвторите го определят като
биологично, биодинамично, алтернативно или органично земеделие. Общото е производството на екологично чисти селскостопански продукти. Органичното земеделие се базира на екологични принципи,
затова и са се наложили термините биологично или
екологично земеделие. Целта на органичното земе-

делие е създаването на устойчива земеделска система като основно се разчита на наличните местни
ресурси и се цели запазването на съществуващия
екологичен баланс и развитие на биологичните процеси до техния оптимум. Опазването на почвата и
околната среда са ключови характеристики в този
процес. Отчитайки биологичните възможности на растенията и животните органичното земеделие цели да
оптимизира качеството на околната среда. Някои автори го определят /5/ като метод на производство
целящ защита на околната среда, а по отношение на
животновъдната продукция - отчитане естествените
нужди на животните. Този вид производство води до
намаляване или ликвидиране на използването на синтетични химически средства като минерални торове,
пестициди, добавки, медицински продукти и др.
Според Регламент 2092/91 органичното земеделие
се различава от конвенционалното по режима на прилагането на определени производствени стандарти,
сертификационни процедури /задължителни контролни схеми/ и специфична етикировка. Това производство води до създаването на специфичен пазар за
потребителите на стоки, частично изолиран от пазарите на конвенционално произвежданите селскостопански стоки. Регламент 1804/99 дефинира органичното производство в областта на животновъдството.
Самите животни се хранят с органично произведени
фуражи, антибиотиците и другите добавки са
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забранени. При преработката на органични продукти
могат да се прилагат само ограничен брой добавки.
Развитие на органичното земеделие в
Европейския съюз и страните от Източна Европа
В рамките на Европейския съюз терминът “органично производство” се използва от края на 80-те
години като част от реформата на Общата селскостопанска политика. То е насочено към промоция на
качествени хранителни продукти и интеграция на екологичното опазване на околната среда и почвата с
аграрния отрасъл. Началото бе поставено през 1985
година, когато Европейската комисия одобри като една от основните насоки на развитието на Общата селскостопанска политика стабилизирането на селскостопанските пазари чрез финансово стимулиране на
производители изпълняващи мерки по опазване на
околната среда. Същинската регламентация на
дейностите свързани с органичното земеделие бе приемането през юни 1991 на Европейския регламент
№ 2092/91, като през 1999 той бе допълнен с регламент касаещ органичната животновъдна продукция.
В момента регламентите на Европейския съюз
№1278/92 и №746/96 за агро-екологични дейности,
интегрирани по-късно в Общия регламент за развитие на селските райони в Европейския съюз и в
Регламент №1268/99 - за прилагане на програмата
САПАРД в страните от Централна и Източна Европа
са основата на законодателната база на която се основава органичното производство в ЕС. С приемането на тези регламенти се дефинират подробно изискванията за производство на органични продукти. В
тях се определят методите за органично производство на растения и животни, етикировката им, контролът и маркетингът им в рамките на съюза, а така
също и вноса на органични продукти от страни извън
него. Програмите за стимулиране на органичното земеделие в Европейския съюз позволяват да се съчетава повишаването на качеството на произведените
селскостопански продукти с разширяване обхвата на
мерките по опазване на околната среда. Тези програми дефинирани в регламенти 2078/92 и 1257/99
осигуряват финансови средства на фермерите за
трансформиране на дейността им с цел прилагане
мерките по опазване на околната среда и са единствената задължителна мярка на ЕС за въвеждане на
Програма 2000 на реформа на Общата селскостопанска политика. Производителите получават директно от 600 Евро/ха за едногодишни култури до 900
Евро/ха за многогодишни култури. Всичко това е показателно за изключителната важност на развитието
на органичното земеделие за ЕС.
В повечето страни от Източна Европа в началото на 90-те започна разработването на националните
законодателни бази за органично производство, съобразени с Европейските директиви. Едновременно с
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това се изграждат и структури в техните земеделски
министерства, които осъвременяват и следят за изпълнението на националните агроекологични програми /Чехия, Естония, Унгария, Полша, Словения, Литва,
Латвия, Словакия/. Организира се и финансовото подпомагане по прилагането на тези програми.
По данни на някои автори/6/в ЕС 20 процента от
обработваемите земи са обхванати от програмите
за органично земеделие, което е 24.1% от площите
в световен мащаб. ЕС е на второ място в света по
площи заети с органични култури след Океания 48.2%. През 1993 година площите, заети с органични култури или в процес на конверсия са били 0.7
милиона хектара, а през 1999 г. те са нараснали на
3.3 млн хектара, което е 2.6 % от използваната селскостопанска земя в Съюза. През 1999 г. Италия е
лидер с почти 1 млн хектара, следвана от Германия
- 0.45 млн хектара и Великобритания - 0.4 млн
хектара.
В страните от Централна и Източна Европа само в Чехия и Словакия относителният дял на земята
заета с органично отглеждани култури е над 1 процент от използваната селскостопанска площ - съответно 3.2% и 2.5%.
В Европейския съюз през 1999 година 120 000
стопанства са заети с органично земеделие, което е
1.7% от всички стопанства. Най-висок е броя на тези
стопанства в Италия - 50 000 стопанства, следвана
от Австрия с 20 000 и Испания с 12 000.
Лидер по брой на органичните стопанства през
2000 г при страните от Централна и Източна Европа
е Полша - 1419, но те са само 0.07% от всички стопанства в страната. Въпреки че броят на органичните стопанства в Чехия да е 563, те представляват
2.04 % от чешките стопанства. В Естония те са 231
или - 0.2% от всички стопанства.
В Европейския съюз сертифицираните през 1998
г. като екологично отглеждани млечни крави са 280
000 броя или 1.3% от всички животни. Най-много те
са в Австрия - 14.2%, Дания - 7.4% и Швеция - 4.6%.
За същата година произведеното мляко е 1.1 млн
тона или 1.2 % от цялото произведено мляко.
През 1998 година органично отглежданите прасета са 230 000 или 0.2 % от всички прасета. Наймного са в Австрия - 1.1%, Швеция - 0.9% и Дания и
Финландия - по 0.7%.
Регистрираните като преработвателни предприятия на органични продукти през 1998 г. възлизат на
11 000. Най-голям е техният брой във Франция,
Германия и Италия.
Краткият преглед на състоянието на органичното земеделие в страните от Европейския съюз и страните от Централна и Източна Европа доказва, че относителният дял на това производство все още е
незначителен, но в редица страни от ЕС е поставено
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добро начало за съчетаване на икономическите и екологическите цели на обществото.
Състояние на органичното земеделие в България
В сравнение с другите европейски страни в преход интересът към органичното земеделие в България
се появява на доста по-късен етап. Интерес към този
тип земеделие е регистриран едва от 5 години/6/,
предимно за производство на растителна продукция
/билки и подправки/, като са ползвани услугите на
чужди сертифициращи фирми. Възможностите за
обективна количествена оценка на значението и състоянието на екологичното земеделие у нас са силно
ограничени. За развитието му може да се съди само
индиректно по активността и дейността на различни
международни и наши неправителствени организации и проекти и по разработването и приемането на
законовата макро рамка уреждаща тази дейност. За
2000 г. Според някои автори /6/ в България 500 хектара са заети с органично отглеждани култури, а броят
на органичните стопанства е 50. Няколко ферми работят по екологични програми, които се инспектират
от Холандската сертифицираща организация/SKAL/
, а други са получили неофициалния сертификат на
българската организация Екофарм.
В годините на преход към пазарна икономика
настъпи промяна в културата на земеделие и по-конкретно в прилаганите технологии на отглеждане на
културите и животните. Количеството на използваните минерални торове и препарати за растителна защита рязко намаля. Причините са разширяващата
се ножица на цените между селскостопанските продукти и торовете и препаратите, в полза на последните и липсата на дългосрочна мотивация за съхраняване почвеното плодородие. Министерството на
околната среда и водите при своите редовни наблюдения отчита, че няма замърсяване на почвите в резултат на торове и препарати за растителна защита.
Всичко това на фона на традиционно по-ниската степен на химизация на българското земеделие в сравнение с европейското разкрива големите му потенциални възможности за производство на екологично
чисти продукти.
За развитието на органичното земеделие допринася и наличието на добре развита аграрна наука.
Главна роля играят Аграрният университет в Пловдив,
Институтът по планинско животновъдство и земеделие в Троян и други институти към Националния център за аграрни науки към Министерството на земеделието и горите. В тях е натрупан известен практически опит при отглеждането на органични продукти,
сертифицирането и обучението на кадри за подобно
производство.Агроекологичният център при
Пловдивския аграрен университет и неговата организация - Екофарм изпълниха успешно два проекта по
линия на ФАР - “Демонстрационни центрове за ус-

тойчиво земеделие в Дунавския басейн и регионално
проучване на пазарните аспекти” и “Развиване възможностите за разпространение на информация за
екологично земеделие в Дунавския басейн”.
От няколко години в България успешно работят
различни международни проекти имащи за цел организацията на пилотни проекти в областта на органичното земеделие. Швейцарското правителство заедно с Швейцарската асоциация за органично земеделие осъществяват проект на стойност 1.5 млн
швейцарски франка от 1996 година. Реализират го
съвместно с фондация “Биоселена” и кооперация
“Био-България”като се финансират фермери, занимаващи се с производството на биологична продукция от районите на Карлово, Павел баня, Казанлък,
Троян, Априлци, Севлиево, Габрово и Трявна. Няма
ограничение за размера на стопанството и за вида
дейност. Базовата група е от 80 фермера. Досега са
отпуснати 14 кредити за фермери, произведена е 5
тона суха мента, която е сертифицирана от SKAL,
холандската сертифицираща организация и е реализирана на вътрешния пазар. Предвижда се продуктовата листа да бъде разширена с лавандула и маслодайна роза. На фермерите се оказва методическа
помощ както през периода на конверсия на
стопанството, така и през периода на производството на органичната продукция. С цел улесняване реализацията на органичната продукция е създадена
маркетинговата кооперация “Био-България” в която
членуват 50 фермери.
Българо-холандският проект е за производство,
преработка и маркетинг на органични продукти.
Българският партньор - фирма “Ирра еко” организира производството и изгражда помещения за преработка и пакетиране на продуктите, а холандската
страна предоставя консултантска помощ и съответните машини. Изградени са две бази за преработка
на органични продукти главно билки, подправки и зеленчуци - едната е в Шуменски район, а другата близо до Карнобат. “Ирра еко” е единствената българска фирма, разполагаща с международен сертификат издаден от СКАЛ. Фирмата доставя на фермерите семената, агротехнология за отглеждане на съответната култура и след това изкупува готовата
продукция.
За разпространението на органичното земеделие принос имат и неправителствените организации,
които с активното си участие се стремят да са коректив в приеманата законова база и в организацията и
контрола на това производство. Такива организации
са Федерация “Зелени Балкани”, Асоциацията за
трайни екологични решения “АгроЛинк” и др.
Безспорно голяма е ролята и на приетите нормативни документи за контрол на биологичното
производство. В тях се дефинират начините за осъществяване на органичното производство, правилата
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за извършване на контролна и сертифицираща
дейност. Наредба №3, ДВ 40/1998 г. за производство на екологично чисто грозде и вина, Наредба №35
от 30.08 2001, ДВ 80/2001 за биологичното производство на животни, животински продукти и храни от
животински произходи и неговото означаване върху
тях, Наредба №22 от 4.07 2001 г. за биологично производство на растения, растителни продукти и храни
от растителен произход и неговото означаване върху
тях регламентират органичното производство в
страната. Те се основават на европейската практика
и законодателства.
Направеният преглед на съществуващите предпоставки и съществуващият опит за развитие на органичното земеделие у нас дават основание за извода,
че в страната са създадени първоначалните условия
за неговото разпространение.
В същото време развитието на органичното производство в България се съпътства от много
проблеми. Много държавни и неправителствени организации оценяват и търсят начини за решаване на
проблемите на околната среда, причинени от селскостопанска дейност, но все още не са намерени пълни и ефективни решения. Причините са ниското екологично образование и информираност на земеделските производители и консултанти. Кръгът от хора
занимаващи се с решаването на тези проблеми на
ниво земеделско стопанство е изключително стеснен,
тъй като все още регионалните офиси на
Националната служба за съвети в земеделието не
разполагат с необходимите специалисти работещи в
тази област. В резултат извън правителствено определените защитени зони липсват ефективни дейности за защита на околната среда.
Много ограничени и недостатъчно стимулиращи за земеделските производители са финансовите
поощрения за прилагане на повече земеделски практики целящи опазване на околната среда. От 2002г
се преустанови финансирането по програмата
“Екоземеделие” на ДФ “Земеделие” за инвестиции
до 80 000лв. Разчита се кредити от Националния
фонд за опазване на околната среда, който се управлява от Министерството на околната среда и водите
и не може да покрие нуждата от програма директно
насочена към стимулиране на екоземеделието. По
програма САПАРД органичното земеделие ще бъде
подпомагано по мярка “Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда”,
но тази мярка все още не е влязла в сила.
Въпреки добре развитата аграрна наука у нас
липсват системни проучвания и комплексни технологии и решения за органично производство/3/.
Разработени са само отделни елементи, не е налице
детайлна структура на биологичното производство у
нас по вид култури, размер на площи и обем на
производство. Все още не са разработени и национал-
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ни аграрни стандарти за органични продукти.
Не на последно място липсата на одобрена сертифицираща и контролираща организация до
момента, е пречка за увеличаване на органичното
производство. Непосилно е за българския фермер да
плати неприемливо високата цена на международните сертифициращи органи, за да може да изнася в
чужбина своята продукция. В зависимост от културите струва около 10 000 лева. Българската фирма
Екофарм издава сертификат, но той не е международно признат. Министерството на земеделието и горите тепърва започва процеса по избор на контролни
органи. Допълнително затруднение е и факта, че
Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация”, която одобрява контролиращите и сертифициращи фирми все още чака да получи правото
фирмите получили нейното одобрение да могат да
издават сертификати с международно признание. В
законовата уредба не е указано колко да бъдат контролиращите и сертифициращи фирми. Нужно е да
се вземе предвид, че доверието е ключовият фактор
при тези фирми и всяка отделна организация се нуждае от подкрепата на всички заинтересовани страни,
за да осъществява сертифициране на екологично производство и преработка вътре в страната. Има опасност ако съществуват няколко организации в отрасъла извършващи контрол и сертификация да се получи размиване на стандартите, тъй като всяка организация ще се стреми да привлече към себе си
производителите. Законът позволява контролните и
сертифициращите функции да се осъществяват от
една и съща организация. С цел привличане на повече производители изискванията може да бъдат
занижени.
Министерството на земеделието и горите все
още няма разработена агро-екологична правителствена стратегия, което е пречка за решаване на проблемите или те да бъдат смекчени чрез финансови
поощрения за земеделски производители, прилагащи земеделски дейности, целящи опазването на околната среда; чрез ясно дефиниране на правилата и
корекция когато и където е необходимо.
Насоки и перспективи за развитие на органичното земеделие в България
Изложеното дотук дава основание да се направи извода, че, за да бъде конкурентноспособен органичният сектор е нужно да се предлагат нови идеи и
да се прилагат технологичните новости. До голяма
степен това може да се осъществи чрез предоставяне на подходящи съвети към производители и
преработватели. Най-подходящи за целта са регионалните служби на Националната служба за съвети в
земеделието. Препоръчително е тази служба да получи необходимата и финансова и методична помощ
/обучение на нейните консултанти/, за да е в състояние да съветва и решава проблемите на фермери-
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те в областта на органичното земеделие.
Демонстрационната ферма на Агроекологичният център на Пловдивския аграрен университет е нужно да
бъде използвана в пълните и възможности за провеждане на практическо обучение, а и заради възможността фермерите да видят един работещ модел на екологична ферма.
Традиционно по-голямата част от екологичните
продукти се създават от дребни производители. Това
определя изключителната важност на стимулиране
на процеса на създаване на маркетингови кооперативи или сдружения с цел улесняване пласмента на
произведената продукция в страната и чужбина. В този случай само кооперацията/сдружението ще е сертифициран търговец на органична продукция, с което
се спестяват разходите по сертификация на всеки
фермер.
Необходимо е да се разработят екологични стандарти на основата на базовите стандарти на ЕС за
органично производство. Някои европейски стандарти следва да се пригодят към условията в България
като се спазва условието те да отчитат изискванията
на вътрешния пазар. Нужно е да се прояви известна
гъвкавост в първоначалния етап от тяхното прилагане.
Неотложна е действена финансова подкрепа за
стопаните решили да прилагат мерки опазващи околната среда. Дребните фермери, които са мнозинството от производителите на органични продукти наймного се затрудняват при използването на програма
САПАРД поради задължителното изискване предварително да заплащат оборудването, услугите, културите и др. Това е непосилно за повечето дребни и
средни фермери. Нужно е да се помисли за програми по ДФ “Земеделие” и други фондове, които изискват значително по-малък процент на участие на фермера с пари в началото на проекта. Може да се прилагат и за директни субсидии за определени дейнос-

ти какъвто опит има в Чехия.
Българското правителство следва да предприеме необходимите постъпки страната ни да бъде
включена в списък по чл.11, ал.1 от регламент 2092/
91 тъй като отговаряме на изискванията. Този списък позволява страните включени в него да изнасят
на пазара на ЕС органични продукти пряко, без
посредници. Важно е да се действа бързо тъй като
периодът на одобрение трае няколко години - например Чехия кандидатства през 1994г., а бе одобрена
през 2000г. Засега само Чехия и Унгария са включени в този списък от Източноевропейските страни.
Подкрепям мнението на някои автори /4/, че агроекологичната политика на страната е нужно да
включва и мероприятия свързани с насърчаване стопанисването на изоставените земеделски земи; опазване на застрашените местни породи животно; поддръжката и възстановяването на традиционните характеристики на ландшафта. При това размерът на
финансовите помощи следва изцяло да зависи от прилаганите екологични стандарти и да води към повишаване екологичната култура както на
производителите, така и на потребителите.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ORGANIC FARMING IN BULGARIA
Albena Mitova

SUMMARY
The aim of the study is to analyze the problems of the organic farming in Bulgaria and to suggest potential solutions
for improving its condition.
In comparison to other European countries interest towards organic farming in Bulgaria was shown only during the
last five years, mainly for crop production (herbs and spices) and are used the services of foreign certifying companies.
Despite this fact the change of the character of our agriculture in terms of usage of less mineral fertilizers and plant
protection agents, the availability of well developed agrarian science, the implementation of international pilot projects and
actively working in this area NGOs and the most important - existing legislative basis compatible to the EU one allow us to
draw the conclusion that the preliminary prerequisite conditions for spreading the organic farming in Bulgaria exist.
The limited and insufficient financial stimulation for implementation of more agricultural practices aimed at environmental
preservation, the insufficient number of specialist in state and private consultant companies working on these topics, the
lack of systematic researches and complex technological solution for the organic production hamper its development. Still
is not approved no one certifying and controlling organization and last, but not least there are not a working governmental
agro-ecological strategy.
It is advisable to expand the Functions of the National Extension Service and to use more extensively the potential
of the agrarian science and the existing pilot farms and projects. It is extremely important to support the establishment of
marketing co-operatives/partnerships. It is needed to be elaborated national ecological standards and to create active
financial levers for the farmers implementing measures preserving the environment. It is recommended that Bulgarian
government should take measures to allow our country to be included in the list of countries which export organic farming
to EU countries directly.
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БЪЛГАРСКОТО РИБАРСТВО – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
Николай Бояджиев
Лесотехнически университет - София
Риболовството по българските земи е известно още от старата каменна епоха (палеолита) - преди около
100 000 г. От тези древни времена до началото на Третото българско царство нашите предшественици са
риболовствали предимно в река Дунав и другите вътрешни реки. Средногодишните улови в реките през XIX и
първата половина на XX век са били 1,5 – 2 млн. кг., а в края на XX век се стабилизират на нива около 1 млн.кг.
Страната ни е разположена в югозападната част на Черно море, която не е богата на рибни ресурси поради
тясната плитководна ивица, малкия приток на сладки води и по-високите зимни температури на водата.Средногодишните улови в Черно море през всички известни периоди са варирали между 4 - 6 млн. кг. (без улова на
рапани от 3 до 6 млн. кг.), 90% от които се падат на черноморската трицона.
В края на XIX век започва развитието на изкуственото риборазвъждане в страната, но чак след 1950 г. то се
обособява като самостоятелен отрасъл. Мащабното хидростроителство увеличава многократно площите годни
за рибовъдство. Държавата стимулира бързото развитие на отрасъла чрез програми за реконструкция и обновяване на съществуващите мощности, обучение на кадри и увеличаване износа на риба. През 1982-3 г. добивите
достигат 16 млн. кг., но поради различни причини след този период те значително намаляват.
За разлика от непрекъснато намаляващите ресурси от риба в Черно море и река Дунав, в страната ни
съществува значителен потенциал за бъдещо развитие на изкуственото риборазвъждане. Наличието на над 5 300
държавни и общински язовири с обща площ надхвърляща 700 000 дка, 72 специализирани рибовъдни ферми,
квалифицирани специалисти, новоприета законова база, подпомагане чрез програма Сапард и разрешен износ за
страните от Европейския съюз са предпоставки, които предопределят бъдещата водеща роля на рибовъдството в
България.
Ключови думи: Черноморски риболов, речен риболов, океански риболов, изкуствено риборазвъждане,
интензивно и екстензивно риборазвъждане, рибни ресурси, средногодишни улови, стопански риболов.
Key words: Black Sea fishing, river fishing, High Seas fishing, fish farming, intensive and extensive fish production,
fish resources, average catches, industrial fishing

I Кратък исторически преглед на рибарството по българските земи
Рибата винаги е била от голямо значение за
живота на хората, вероятно поради факта, че тя е
била един от хранителните източници, които в найдълбока древност човек си е набавял най-лесно.
В зората на християнството рибата става символ, както и самото и наименование “Ихтус”
(Ichtys), което е формирано от началните букви на
ритуалната фраза: Iesous Kristos Theou Uios Soter
(Исус Христос, син на Господа спасител). Рибата
много често фигурира в първите християнски паметници, в катакомбите и на гробовете на мъчениците, с което се символизира вярата в Господ.
Риболовството по нашите земи е било познато още през старата каменна епоха (палеолита).
За това свидетелстват костите от риби, намерени в
пещерата Темната дупка при с. Калугерово (Луковитско), заедно с кости от пещерна мечка, носорог,
мамут и други бозайници. Тези несъмнени останки от най-първобитното риболовство у нас се отнасят към началото на младия палеолит – около преди 100 000 години.
По-изобилни следи от риболовство имаме от
новокаменната епоха (5000-2000 години пр.Хр.).
Кости от шаран, сом, щука и други риби, включително и част от въдица, изрязана от кост са откри-

ти в голямата пещера в Търновския дервент, Денева
могила (Преславско), край село Мадара. Най-изобилни свидетелства за риболова в тази епоха са
открити в доисторическа могила до гр.Русе. Повечето от намерените в нея кости са от много едри
екземпляри, които безспорно са били улавяни, след
пробождане с копия.
Със същите доказателства разполагаме и за
бронзовата епоха (2000 – 900 години пр.Хр.). В
могилата Сивритепе (Шуменско) е намерена бронзова въдица от това време.
Рибата заема важно място в храната на човека през времето на траките. Риболовството е било
силно развито сред населението обитавало крайречните и крайезерните брегове. Струма се посочва
като река, в която изобилстват змиорките. Рибата
е била толкова достъпна и в такива количества, че
древните тракийци и македонци, по сведения на
Херодот (V век пр.Хр.), са хранели дори овцете и
конете си с риба. Същият автор, описвайки наколните жилища на племето пеонци, между другото
казва: “Рибата се въди в такова голямо количество,
че ако някой отвори капака на пода на наколното
жилище, спусне с въже една кошница и след малко я изтегли навън, тя е пълна с риба”.
По време на римското владичество по нашите места има данни, че населението се е занима-
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вало с риболов главно в реките. За задоволяване
гастрономическите нужди на римските благородници, гърци и финикийци са пътували от Средиземно
море през Босфора до Черно море да риболовстват.
Когато нашите прадеди преди 13 века основали българската държава между Дунав и Черно
море, те, свикнали с риболова по големите руски
реки, и тук задоволявали своите нужди от риба главно от долното течение и устието на Дунав. Така и в
първото и във второто българско царство, риболовът е бил главно в реките, а по българското черноморско крайбрежие са риболовствали чужденци.
Има доказателства, че далянът например, е бил
известен на гърците от стари времена и е използван не само по нашето крайбрежие, но и чак към
Кримския полуостров. Едва в началото на третото
българско царство се пробужда интересът към
Черно море и неговите богатства.
II Състояние на българското рибарство в
края на IX и през XX век
1. Риболов в река Дунав и вътрешните реки
Дунавското ни риболовство е било винаги в
зависимост от режима на водите на тази река.
Колкото високите води траят по-дълго време и колкото повече площ залеят, толкова и рибното богатство е било по-голямо и обратно. От това следва, че
нашите заливни места покрай Дунав са осигурявали преобладаващата част от улова на сладководна
риба у нас. Състоянието на рибните запаси във вътрешните води е било тревожно. Причините са
няколко. В горното и средно течение на реките рибното богатство не е било голямо и ресурсите са
ползвани главно от любителите риболовци с въдици и сертмета. Реките са били с непостоянен дебит,
вследствие прогресивното изсичане на горите, някои през летните горещини са пресъхвали и дори
не са могли да удовлетворяват местното население с риба. За намаляване на рибните запаси нарастващо влияние през първите десетилетия на ХХ
век са имали промишлените предприятия, чиито отпадни води са влошавали прогресивно условията
за живот или рибата е била изтравяна. На много
места за това са оказали влияние и изградените
хидротехнически съоръжения, които са прекъсвали миграционните пътища по време на размножителните миграции. Всичко това е предопределяло
малкото стопанско значение на този риболов, независимо че в някои реки се е отдавал под наем
или е събиран процент от уловената риба, според
действащия тогава Закон за рибарството.
В долните течения на реките видовото разнообразие и запасите са били по-големи. Това е осигурявало доходно препитание на много професионални риболовци.

Точното количество на уловите във вътрешните води не е известно, тъй като те не са регистрирани на рибните тържища, но все пак, като се
има предвид, че общата дължина на реките и техните притоци е над 150 000 км, при добив от 8 до
10 кг. средно на километър, може да се отчете, че
средногодишните улови са били в границите между 1,5 и 2 млн. кг. Независимо от това нашите вътрешни реки са смятани за бедни на риба.
В миналото сме имали около 500 000 декара
площ, която е заливана от река Дунав и която, при
оттегляне на водите, е оставала не-повече от 70 –
80 000 декара. При тази заливна площ добивите
на риба годишно са били 2 – 2.5 милиона кг.
Уловената риба е изкарвана на рибните тържища, където се е извършвала търговията на едро.
По-голямата част е пласирана в прясно състояние
за местни нужди, а останалата е отивала охладена за големите градове. Една част от рибата и то
обикновено от шарановите видове е оставяна за
осоляване, но след 1920 година тази практика почти е преустановена, поради прогресивно намаляващите улови и голямото търсене на прясна риба.
След най-трудния исторически период за страната
ни, края на 19-ти и началото на 20-ти век, (Рускотурската война Балканската, Междусъюзническата
и Първата световна войни), търсенето на риба е
било голямо, уловите малки, а цените високи и както казва тогавашният главен инспектор по рибарството при Министерството на земеделието и държавните имоти Грозю Иванов Грозев – “Рибата е
скъпа, рибата е лукс, тя е достъпна само за ония,
които материално са много добре, простата маса
почти е лишена от рибна храна”.
В периода 1940 - 1944 година дунавското ни
риболовство се е обслужвало от 3450 регистрирани риболовци и 1250 лодки. Средно за периода уловите на риба са както следва:
от река Дунав
1 650 000 кг.;
от блатата
850 000 кг.;
Средно разпределението по видове е както
следва :
шаран (Cyprinus carpio)
1 000 000 кг.;
сом (Silurus glanis)
190 000 кг.;
бяла риба (Stizostedion lucioperca) 150 000 кг.;
платика (Abramis brama)
95 000 кг.;
мряна (Barbus barbus)
85 000 кг.;
есетрови риби (Acipenseridae)
65 000 кг.;
каракуда (Carassius carassius)
25 000 кг.;
щука (Esox lucius)
23 000 кг.;
распер (Aspius aspius)
9 000 кг.;
лин (Tinca tinca)
8 000 кг.;
други видове
850 000 кг.
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2. Риболов в Черно море
В морските басейни риболовът се извършва в
участъци, дълбочината на които не надминава 300500 метра. В Черно море тази граница на риболовните участъци е към 150-160 метра, тъй като в
по-дълбоките слоеве присъства токсичния газ сероводород.
Черно море е бедно на плитковини. Дъното
му е с форма на котловина със стръмни склонове,
като централната му част е дълбока повече от
1000 метра, а плитките участци образуват край брега тясна ивица, заемаща около 30% от неговата
повърхност. Това предопределя неговата ниска производителност в рибностопанско отношение.
Черно море е бедно и на постоянно обитаващи го рибни видове и това се дължи както на хранителната база така и на начина на формиране на
неговата ихтиофауна. В далечното минало, когато
Черно море е загубило своята изолираност и се е
съединило със Средиземно море чрез Босфора,
солеността му се е увеличила и голяма част от неговите обитатели са изчезнали. Малка част от тях
са се запазили само пред устията на реките. От
тях впоследствие са се развили популации, приспособили се към по-солената вода. В Черно море
са навлезли и бавно и трудно, поради специфичните условия са се заселили и някои средиземноморски видове. Независимо от това, то е 4 – 5 пъти победно на рибни видове от Средиземно море.
Статистиката за черноморските улови показва, че
те не надхвърлят 50-60 милиона килограма
годишно, докато в Северно море, което има почти
същата площ, уловите достигат 2 милиарда килограма.
Освен че годишните улови са малки, те са разпределени неравномерно. Основният дял от уловите се пада на северната част на Черно море, където попадат плитководните зони с богат приток на
сладка вода и по-ниски зимни температури. В южната част уловите са малки, тъй като плитководната ивица е тясна, притокът на сладка вода
ограничен, а зимните температури на водата повисоки. Именно в този участък попада нашето морско крайбрежие, което предопределя и размера на
черноморското ни риболовство.
По-голямата част от уловената в Черно море
риба е пласирана в прясно състояние директно от
риболовните съдове. През пролетта и есента, когато уловите са били по-изобилни, част от рибата е
консервирана (паламуд , сафрид , скумрия , лефер и др.). Останалите количества са реализирани
на рибните тържища.
За периода 1940-1944 г. черноморското ни
риболовство се е осъществявало от 4000 регистрирани риболовци и 1100 лодки. Средногодишните
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улови за този период са 3,7 млн. кг. от морето и
800 хил. кг. от езерата и блатата.
3. Изкуствено риборазвъждане
Необходимостта от изкуствено риборазвъждане е осъзната още в края на ХIХ век. На Първото
изложение в Пловдив през 1892 г. е направена демонстрация за построяване на изкуствен рибарник.
Две-три години по-късно, към земеделските училища край Русе и Садово са построени ферми за
развъждане на шаранови риби, които, независимо
от постигнатите добри резултати, по едни или други причини не след дълго са били изоставени. През
1898 г. в Чехия и Германия са изпратени двама
лесовъди да специализират в изкуственото
пъстървовъдство. Главната цел на създадените от
тях малки рибарници към практическото горско училище в Чамкория (Боровец), Новоселското ревирно
лесничейство (Кюстендилско) и в Батошевската гора (Севлиевско) е била да произвеждат зарибителен материал за нашите планински реки. Всички
държавни и частни ферми, открити до Първата световна война и непосредствено след нея, скоро са
били изоставени.
Било поради избухналите войни или по други
някакви причини, трябвало е да минат повече от 20
години, за да се отчете голямото изоставане в
отрасъла. Инициатива за неговото съживяване проявява Министерство на земеделието. Съвместно
със Св.Синод през 1922 г. е построена пъстървовата станция край Рилския манастир. Благодарение
на добрите резултати от нейната производствена
дейност за кратко време са възстановени запасите в множество потоци и езера, които преди това
са били напълно обезрибени.
Година по-късно, по инициатива на кооперация “Пъстърва”, в с.Устово – Смолянско е построена втората рибовъдна станция.
През 1924 г. Министерство на земеделието
открива Държавна пъстървова станция над Самоков
за производство на зарибителен материал от речна пъстърва. През 1926 г. там се внасят американска дъгова пъстърва и сивен. Обемът на производство непрекъснато нараства и през 1929 г. се
прави разширение, като водната площ на басейните достига 20 дка. Дейността на станцията е насочена в следните направления:
• производство на зарибителен материал от
речна пъстърва за разселване в планинските реки
и осигуряване на оплоден хайвер за рибарски дружества и частни лица;
• аклиматизация на ценни чужди видове с цел
производство на хайвер и зарибителен материал
за разпространение и отглеждане в държавни водоеми и частни рибовъдни ферми;
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• създаване на образец за модерна пъстървова ферма, чрез която да се пропагандира рибовъдната дейност, да служи като база за провеждане на образователни курсове и практически занимания на студентите – лесовъди,ветеринари и биолози,които слушат лекционни курсове в това направление и др.
• Изработване на планове за строеж и обзавеждане на частни и обществени рибовъдни
стопанства.
За периода 1925 – 1942 г. в станцията са произведени общо 15 692 000 броя зарибителен
материал, от които 2 419 000 речна пъстърва, 11
405 000 американска дъгова пъстърва и 1 868 000
сивен.
След Самоковската рибовъдна станция Министерство на земеделието, разширявайки политиката си в областта на рибарството открива малки
рибовъдни стопанства към някои лесничейства (Берковица, Карлово, Батак, Пирдоп, Якоруда, Чехльово). С произвежданият в тях материал са зарибявани предпланинските и планински части на реките в много райони на страната.
В този период функционира и Охридската рибовъдна станция. С произвежданите там ценни пъстървови риби е зарибявано едноименното езеро и
реките в югозападна Македония.
През 1942 г. е завършена Държавната шаранова рибовъдна станция край Пловдив с водна площ
150 дка.
Благодарение политиката на Министерство на
земеделието и пропагандата развита от рибовъдните станции до 1935 година са изградени 63 частни рибовъдни ферми, 53 от които пъстървови с
площ 198 дка и 10 шаранови с водна площ 418
дка., но годишното им производство на риба за консумация не е надхвърляло 50 000 кг.
Въпреки поощренията от страна на държавата, изкуственото рибовъдство у нас до края на
Втората световна война е имало любителски характер и не е могло да се развие като стопански
отрасъл.
След 1950 г.започва бързо развитие на шарановъдството. Положително влияние в тази посока
оказва мащабното хидростроителство разгърнато
в този период. През 1952 г. площта на басейните,
годни за рибопроизводство е увеличена повече от
10 пъти в сравнение с тази до 1944 г. През 1957 г.
тя нараства до 54 000 дка, за да надхвърли 160
000 дка в края на 1965 г.
С развитието на фуражната промишленост и
въвеждането на сухите специализирани храни значително се повишават и добивите от единица площ.
През 1976 г. водната площ на шарановите стопанства достига 25 060 дка при среден добив 230 кг/

дка. В същото време пъстървовите рибовъдни стопанства са с площ 160 дка, като в зависимост от
интензивността на производство, добивите от тях
варират от 5-6 до 20-25 000 кг/дка. Освен това, за
екстензивно риборазвъждане са ползвани 294 000
дка язовирна площ, като средните добиви от малките кооперативни язовири са 47 кг/дка, а от големите държавни язовири – 6 кг/дка.
През 1978 г. Министерският съвет приема целева програма за развитие на сладководното
рибовъдство, в която е предвидено през 1980 г. добивът на сладководна риба в страната да достигне
16 000 000 кг, а през 1985 г.- 35 000 000 кг., като
това се постигне посредством реконструкция и технологично обновяване на съществуващите и изграждане на нови производствени мощности, повишаване квалификацията на кадрите, разширяване и
подобряване на търговията с риба и рибни продукти.
Въведено е единно държавно планиране и статистическа отчетност. Водещата роля за реализирането на програмните цели в шарановъдството е възложена на Националния аграрно-промишлен съюз,
а в пъстървовъдството – на Министерство на горите и горската промишленост и Българския ловнорибарски съюз.
Следващите години бележат увеличение на
материално-техническата база и повишаване на добивите от единица площ. При воден фонд над
600000 дка кадастрална площ, през 1982-1983 г.
държавата разполага със значителни мощности,
които могат да се използват за рибопроизводство
– 300 000 дка язовири, 37 000 дка топловодни,
400 дка студеноводни басейни и 150 дка инсталации от плаващи мрежени клетки. В този период годишното производство на сладководна риба достига 16 000 000 кг, от които 2 000 000 кг пъстърва.
Увеличават се добивите от малките и средни язовири на 109 кг/дка, от мрежените клетки до 20 кг/
м3, а от океанския риболов на 147 000 000 кг
годишно. На човек от населението у нас производството достига 1.8 кг, при средно световно производство по този показател 2.3 кг.
Въпреки достигнатите резултати, поставените програмни цели по много причини няма да бъдат изпълнени. Обратно, от 1984 -1985 г. започва
процес на постепенен и продължителен упадък.
Годишното производство на риба за консумация намалява на 8 400 000 кг през 1990 г. и достига найниското си ниво през 1995 г. – 2 500 000 кг. Тези
данни са показателни за настъпилото рязко влошаване на производствено-финансовото състояние
на почти всички производствени единици вследствие преустановената активна намеса на държавата в областта на сладководното рибовъдство и доказателство за липсата на вярна и навременна
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преориентация, свързана с новата икономическа
среда в страната.
4. Състояние на отрасъл “Рибарство” през
90-те години на XX век
От 1990 г. започна преструктурирането на
отрасъла. Стопанисването и управлението на рибностопанските обекти в периода на прехода към
пазарно стопанство се промени много динамично.
Предприятията на черноморския ни риболов са приватизирани на 100%, предприятията за рибовъдство или техни обособени части (рибовъдни ферми)
– над 95%, а океанският риболов е ликвидиран,
поради липса на квоти за улов и неефективно преструктуриране на държавната компания “Океански
риболов”.
Риболовната дейност в р. Дунав се извършва
изцяло от частни лица, снабдени с разрешителни
за стопански риболов (лицензи), издавани от
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). (Табл. 1) Средногодишно около 2000
човека се занимават със стопански риболов. За повече от 60% от тях риболова е основна професия и
повече от 70% от доходите им идват от тази дейност. Други 20% са частично заети със стопански
риболов и чрез тази дейност те формират под 50%
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от доходите си. За останалите 20% доходите от
стопански риболов са малки, тъй като те го практикуват по време на отпуск и в почивните дни.
Общият годишен улов от река Дунав през последните 4-5 години се е стабилизирал на ниво около
1млн. кг. Вследствие на съзнателните корекции в
речното легло и изградените защитни диги, за период от 50-60 години се е преоформил профила
на видовото присъствие в стопанските улови. Сега
повече от 50 % от общият улов се пада на белия
(Hypophthalmichtis molitrix) и пъстрия толстолоб (
Aristichtys nobilis ), а останалото количество включва бял амур (Ctenopharingodon idella), европейски
сом (Silurus glanis), бяла риба (Stizostedion
lucioperca), бяла мряна (Barbus barbus), дунавска
скумрия (Alosa pontica pontica), и др. Запасите от
есетровите риби през последните 15 години са намалели с 25% и формират около 3-4% от общия
улов.
В Черно море риболовните дейности също се
извършват от частни юридически и физически лица (корабният риболов - над 90%, а лодкарският,
далянският и другият крайбрежен риболов на
100%). Те също са обхванати от системата за
риболовно лицензиране.(Табл. 1).

Таблица 1. Издадени разрешителни за стопански риболов

Година

за р. Дунав

за Черно море

1
1998
1999
2000
2001

2
1871
1367
1205
1332

3
1566
2700
3313
3767

Лицензионният режим се прилага по образец
на действащите в света риболовни практики и в съответствие с конкретните изисквания на риболовното законодателство на Европейския съюз (ЕС),
което Р. България започна поетапно да въвежда от
началото на 2001 г, след успешното затваряне на

крайморски
езера и блата
4
107
146
160
303

язовири

Общо

5
16
30
86
444

6
3560
4243
4764
5846

Глава 8 “Рибарство”, приемането на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и неговите подзаконови нормативни актове.
Уловите на риба и други водни организми в
Черно море за 5-годишен период са показани на
Табл.2.

Таблица 2. Улов на риба и други водни организми в Черно море

Година
1
1995
1996
1997
1998
1999

Улов на риба
/тона/
2
3942
4467
4453
4120
5154

Улов на безгръбначни
/тона/
3
3568
3267
4969
4394
3902

От тях черноморската трицона (Sprattus sprattus sulinus) заема над 90%. Сегашното състояние
на запаса и биомасата на вида е задоволително,

Общо
4
7510
7734
9422
8514
9056

което позволява безпроблемно елиминиране с около 20 000 тона годишно.
Хамсията (Engraulus encrasicholus ponticus)
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продължава да бъде експлоатирана с високи темпове по анадолското крайбрежие и слабо присъства в българските улови.
Черноморският сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) бележи ниска численост на поколенията и все-повече се очертава като обект с незначително участие в уловите.
Калканът (Scophthalmus maeoticus) е деликатесна риба. Запасът му в световен мащаб, в това
число и в Черно море, е в критично състояние. България е въвела протекционни мерки за този вид,
като допустимата квота за улов за 2001 г., на база
състоянието на запаса е свита до 40 000 кг.
Леферът (Pomatomus saltatrix), кефаловите
риби (Mugilidae), паламуда (Sarda sarda) и карагьоза (Alosa pontica pontica) имат символично участие.
Попчетата (Gobiidae) повишиха своето присъствие в уловите. Те са важен поминък за голяма част
от професионалните риболовци.
Рапаната (Rapana sp.) е охлюв пренесен от
Япония по нашето крайбрежие. Натрупаният ресурс
бе разкрит преди десетина години за доходоносна
дейност. Неговото месо се търси в Япония, Корея
и други страни. Постепенно навлиза в българската
представителна кухня и пазарите. През 1993 г. уловите достигнаха близо 6000 тона, като износът зае
важно място във финансовите приходи на редица
фирми за добив и преработка. Поради интензивната експлоатация на запаса, уловите през последните години са по-малки (Табл. 2). Чувствително
намаляване на уловите се очаква и след въвеждането на забраната по Чл.35 (1) от ЗРА за използването на дънни тралиращи и драгиращи средства.
Естествените дънни “банки” или полета на черната морска мида (Mytilus galloprovincialis) по ред
причини не могат да са суровина за производство
на качествени продукти. Пясъчните миди ( Donax
sp. и Venus sp.) са ресурс с все още непроучена
мощност и техника на добива.
Промишленият риболов във вътрешните водоеми в по-голямата си част също се извършва от
частни юридически и физически лица. В отделни
случаи държавните предприятия от системата на
“Напоителни системи “ ЕАД и “ Язовири и каскади” към Националната електрическа компания извършват рибностопанска дейност в придадените им
язовири сами и за своя сметка. В повечето случаи
те отдават тази дейност по договори за наем
(аренда) или за съвместна дейност. Те, както и язовирите публична общинска собственост, също са
обхванати от системата за лицензиране с оглед определяне на условията и параметрите на тяхната
дейност най-вече по охраната, контрола при
ползването, поддържането (изкуствено зарибяване),
възпроизводството и здравния статус на ресурса

(Табл.1).
В отрасъла се обособяват и започват да функционират над 70 частни, държавни и фирми със
смесена собственост. Заедно с лицензираните риболовци за Черно море и р.Дунав и със занимаващите се с рибовъдство и промишлен риболов в големите държавни язовири и язовирите общинска
собственост, броят на пряко заетите в отрасъла
надхвърля 7000 души.
След периода на спад в производството на
сладководна риба, от 1997 се наблюдава тенденция на плавно оживление. През 1998 г. продукцията от сладководното рибовъдство е 4,16 млн. кг.,
1999 г. – 6,5 млн. кг, а през 2001 г. около 9 млн.кг.
Показателно за състоянието на отрасъла е
потреблението на риба и рибни продукти. В световен мащаб годишното потребление на риба на глава от населението е 13 кг. Водещи по този показател са Исландия и Япония – съответно с 93 и 63
кг.на човек. Средно годишното потребление на риба и рибни продукти в страните от Европейския съюз е 22 кг.на човек.
В България най-висока стойност този показател достига през 1985 г.- 7 кг.(в това число и
океанска), като делът на сладководната риба е 2 кг
на човек. През 1995 г.потреблението на риба се
свива до 4 кг., като делът на сладководната пада
до катастрофалното 0.3 кг. Развитие в обратна посока се забелязва от 1998 г, когато средното потребление на глава от населението е отчетено на
4.5 кг, като делът на сладководната риба нараства
до 1 кг.
III Перспективи за бъдещето на отрасъл
“Рибарство”
От направения преглед на състоянието на ресурсите от риба и други водни организми в река
Дунав и Черно море става категорично ясно, че ползването им е в много тесни обеми. В бъдеще ще
се изразява все по-ясно тенденцията към постоянно увеличаване на ограниченията и контрола върху
рибностопанските дейности, във връзка с поетапното въвеждане изискванията на Общата политика
в областта на рибарството на Европейския съюз.
Тези по-строги мерки целят да се избегне нанасянето на непоправими щети на рибните ресурси в
естествените водни обекти.
През XXI век изкуственото риборазвъждане в
световен мащаб придобива все по-голямо значение и страната ни не бива да стои изолирана от
тази тенденция. Най-големи са възможностите в
развитието на аквакултурното производство в сладководни басейни. Както беше отбелязано, България
разполага със значителни мощности, които могат
да се използват в тази насока. Към 2000 г. функционират 72 специализирани рибовъдни ферми, ка-
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то използваната от тях водна площ (около 18 000
дка) представлява около 50% от производствените
им съоръжения. В страната има изградени 1086
язовири държавна собственост с площ от 518 599
дка, 4247 общински с площ 162 411 дка и 34
частни с обща площ 1009 дка. Взети заедно, тези
рибностопански обекти притежават сериозни капацитетни възможности за производството на риба и
други водни организми, които ако бъдат оптимизирани, развити и реализирани ще се повиши чувствително обемът на произвежданата и добивана
продукция, ще се разнообрази номенклатурата на
производство, ще се задоволят по-пълно вътрешните потребности и ще се повишат възможностите
за експорт.
За реализирането на тези възможности са налице всички необходими предпоставки:
• Закон за рибарството и аквакултурите
• подзаконови нормативни актове (Наредби)
• звена за научно обслужване
• кадрови потенциал
• подпомагане по програма САПАРД
• разрешен износ на риба за страните от ЕС
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Необходимо е само по-добро популяризиране на потенциала и предимствата на изкуственото
риборазвъждане, за да може страната ни отново
да възстанови това доходно и експортноориентирано производство.
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THE BULGARIAN FISHING - PAST, PRESENT AND FUTURE
Nikolaj Bojadgiev
University of Forestry - Sofia, Bulgaria

SUMMARY
Fishing in the Bulgarian lands has been famous since the Stone Age – 100 000 years ago. Since these ancient
times until the beginning of the Third Bulgarian Kingdom our ancestors have been fishing predominantly in the Danube
river and in other smaller rivers. The average catches in the XIX-th and the first half of XX-th centuries were 1,5 – 2
million kilos, while at the end of XX-th century the catches decreased to levels of about 1 million kilos per year.
Bulgaria is situated in the South-East part of the Black Sea which is not very rich of fish resources because of the
tiny strips of shallow waters, the little inflow of fresh water and the relatively high winter temperatures of ater. The
catches in the Black Sea vary between 4 – 6 million kilos (excluding rapana catches of about 3-6 million kilos), 90%
of which are of Black Sea sprat.
At the end of XIX century started the development of fish farming, but it was not before 1950 when it became a
separate sub-sector. The massive construction of irrigation facilities increased several times the area of water basins
suitable for fish production. The State stimulated fast growth of the sector through reconstruction and modernization
of the existing fish production facilities, training of experts, and promotion of fish export. In 1982-3, the fish production
reached 16 million kilos, but after this period it decreased significantly.
Contrary to the constantly decreasing fish stocks in the Black Sea and the Danube river, the potential for development of fish farming is significant. The existence of over 5 300 state and municipally owned lake-dams with total area
exceeding 70 000 Hectares, the 72 specialized fish farms, the trained specialists, the newly adopted fisheries legislation,
the financial support through the SAPARD Program, and the trade with the European Union states are among the
factors which determine the future leading role of fish farming in Bulgaria.
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ЦЕХОВИЯТ МЕНИДЖМЪНТ ОТ СРЕДНИЯ БИЗНЕС В УСЛОВИЯТА НА
ПРОМЕНИ
Ангел Петков, Даниела Георгиева
Лесотехнически университет - София
Сферата на дейност на цеховия мениджмънт от средния бизнес се разширява, когато е налице, както
професионална, така и управленска квалификация и компетентност.
В настоящата разработка се определят общите изисквания на пазарната икономика към средния мениджмънт на предприятието, като се изследват принципите и стила на ръководство и поведението в ръководната
дейност, осигурявайки съответствие със съвременните концепционни постановки за развитие на управлението в
бъдеще.
Ключови думи: цехов мениджър, среден бизнес, промени
Key words: shop manager, small and middle business, changes

1. Актуалност, цел и концептуална насоченост на изследването
Традиционното йерархично мислене насочва
вниманието предимно към висшия мениджмънт на
малкия и средния бизнес. Разширяването сферата
на дейност от средното равнище на управление,
т.е. на средните ръководители, а това е цеховия
мениджър на стопанската организация (СО, или
предприятие, фирма; като тук те се приемат за
идентични) се възприемаше като опасност за нея.
Към цеховия мениджър1 се предявяват високи професионални изисквания. Отделя се изключително внимание на професионалната квалификация и практически опит. Така се принизява ролята
на управленската и маркетинговата квалификация.
Тя е основа от своя страна за получаване на психологически и социологически познания в областта
на ръководната дейност.
Несъответствието в квалификацията води до
подценяване на цеховия мениджър като ръководна
личност. Това стеснява сферата за изява и дейност
и влиза в противоречие със съвременните разбирания за развитие в ръководството и управленските структури на стопанските организации.
Целта на изследването е да се определят общите изисквания към цеховия мениджмънт на средните предприятия, като се изследват принципите и
стила на ръководство и поведението в ръководната
дейност, осигурявайки съответствие със съвременните концепционни постановки за развитие на управлението в бъдеще.
Подобряването на ръководната дейност се изгражда на няколко концепционни тези, а именно:
• Рамковите условия за дейността на средния
мениджмънт са обусловени от философията, организационната структура и поведението на вис-

шето ръководство на фирмата;
• В ръководството настъпва промяна, която
изисква намаляване значението на организационната структура и увеличаване ролята на цеховия
мениджър;
• Сферата на дейност на цеховия мениджър
се разширява, когато е налице, както професионална, така и управленско-социална квалификация
и компетентност.
Равнището на ръководителите на цехове (а
във фирмите това са ръководителите на производствените участъци, т.е. средния мениджърски състав на стопанската организация) се причислява от
науката за управление към мениджмънта на
предприятието. Обучението за ръководство обикновено се препоръчва като допълнителна специалност на инженерния състав. Необходимите за съответното равнище знания, способности и методи
за практическо ръководство не се включват при посочване на функциите на цеховия мениджър.
Професионалните и ръководни способности често
не са едно цяло, а са в противоречие. Необходими
са определени насоки за ръководство, с които се
идентифицира цеховия мениджър и които той трябва да следва. Ръководенето чрез организационни
структури, правила, т.е. чрез авторитарни методи
на настоящия етап не е достатъчно.
Преодоляването на Тейлъризма и търсенето
на нови начала на управление на предприятието са
свързани с децентрализация на задачите и компетенциите. Пътят от принудителната към доброволната координация изисква мислене от средния инженерен състав и съответна пазарна мотивация.
Цеховият мениджър тук има ключова роля. В настоящата разработка му е отредено централно място, като ръководител в стопанската организация.

1 Тук се има предвид, че за цехови мениджъри се обучават и след завършване на бакалавърска и магистърска степен се назначават инженерите, предимно от ФГП, а също от ФГС и др. в средните предприятия от
дървообработването, мебелната промишленост и другите отрасли.
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Авторите желаят да направят малък принос към
изискванията в условията на пазарна икономика,
принципите и начина на управление на това равнище. Стремежът е да се получават възможно поблизки до практиката решения, които пряко да се
използват от цеховия мениджър. Тежестта пада не
на професионалната, а на ръководната страна от
дейността на цеховия мениджър, който обикновено е инженерния среден състав.
2. Анализ на ръководната дейност на цеховия мениджър.
2.1. Управление на СО и дейност на цеховия мениджър.
Категориите ръководство и управление обикновено се използват като синоними. Ръководството
се отнася до личността, а управлението по-скоро
засяга предмета на дейност. В посока отдолу нагоре отношенията се изместват по посока на ръководството. Във веригата на мениджмънта цеховият мениджър е обект на ръководство от страна на
висшето (ръководство на СО), а от друга страна е
ръководител на своите подчинени в цеха.
Висшето ръководство на предприятията управлява системата на производството, финансовият
мениджмънт, маркетинга, инвестиционния и иновационния мениджмънт.
Цеховият мениджър принадлежи към мениджмънта институционално с всички белези за ръководната личност. Той ръководи определен сектор и
допринася за общия мениджмънт на СО. Възможни
са множество начини на ръководство, но особено
важни са ръководството чрез структури и чрез личности. Ръководство, осъществявано чрез личности
е по-важно от това чрез структури. Особено днес,
когато обкръжаващата среда на СО е толкова динамична, че са необходими бързи, компетентни и
уверени специалисти, които да се координират от
цеховия мениджър. За целта е необходима управленска компетентност, придобиването на която не
се изискваше досега. Днес се променят рамковите условия за дейност на цеховия мениджър, които
се обуславят от:
• Повишена самостоятелност на цеха (производствения участък);
• Дебюрократизиране и персонално ориентиране на структурите;
• Ръководство и организация на хоризонтален
принцип;
• Пазарно-стокова ориентация (маркетингови
познания).
Цеховият мениджър се превръща от административен в мотивиран ръководител, от координатор в личност, която решава проблемите и поддържа творческото начало в своя цех. Изисква се микро-
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климат, в който не властва автототалитаризъм, а
пълно прилагане на творческите възможности на
подчинените. Важно за последните е да се идентифицират със стопанската организация. При традиции и култура на предприятието, работата на цеховия мениджър се улеснява значително. Етиката в
ръководството включва поведение, честност,
интегритет, обективност, доверие. Тези качества са
от особена важност за цеховия мениджър.
От този подраздел могат да се направят следните обобщения:
• Ръководството е свързано с културата и пазарно-ориентираната стратегия (философията) на
СО;
• В мениджмънта настъпва промяна, като се
увеличава ролята на личността;
• Цехът трябва да има самостоятелна отговорност и авторитет, като цеховият мениджър придобива по-голяма власт в него;
• Успоредно с професионалната компетентност на цеховия мениджър, по-голяма роля придобива и управленската му компетентност, вкл.
маркетингова, която го отличава от подчинените му.
2.2. Принципи и стил на управление
В повечето литературни източници формулировките за принципите на ръководство се отнасят
за кооперативните отношения на ръководство, които намират приложение в теорията и практиката,
особено след 1970 г. Тук се приема, че принципите на ръководство са обобщени, ценностно ориентирани и формулирани очаквания за поведение (които се възприемат от определена СО), като се спазват одобрени производствени и социални отношения в духа на стратегията на СО. Принципите на
ръководство обикновено са писмени правила, чрез
които се провежда персоналната политика.
Традиционните стилове на ръководство се определят като патриархален, автократичен, бюрократичен, кооперативен и др. Индивидуалният стил на
ръководство на цеховия мениджър, пречупен през
неговата личност, винаги е смес от различни стилове. Понятието стил на ръководство се употребява,
като:
• Философия на мениджмънта;
• Колективен климат;
• Модел на ръководство;
• Поведение и техника на ръководство спрямо подчинените
Стилът на ръководство, се приема тук, като
поведение на управление на цеховия мениджър
спрямо подчинените си, при определена ситуация.
Цеховият мениджър трябва да развива комуникативност, съзидателност, способност за общуване
и чувство на отговорност в цеха.
Следват обобщенията:
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• Растящото делегиране на отговорности и задължения повишава влиянието на цеховия мениджър, повишава изискванията към компетентността и личността му;
• Отношението между изискване и реалност
относно способностите на цеховия мениджър от една страна и реализацията на принципите на ръководство от друга страна се нуждаят от допълнително доизясняване в науката мениджмънт.
2.3. Компетентност и личност на цеховия мениджър
Към цеховия мениджър, в условия на промени в пазарната икономика се предявяват освен професионални и специфични управленски изисквания.
Ръководителят на цеха е зависим от специалните
технологични познания и умения на своите подчинени. Променят се и професионалните изисквания,
спрямо цеховия мениджър. Високото професионално равнище е само предпоставка за респект и признаване от страна на персонала в цеха. То трябва
да служи и като база за развитие на управленските
способности на цеховия мениджър. На него му липсват социално-психологическите, личностни и маркетингови изисквания за цеховия мениджмънт.
Психологията е наука за човешкото поведение в най-широк аспект, а социологията – за социалното поведение. Допирната зона на двете познания е социалната психология. Тя обхваща отношенията вътре в цеха, между отделните цехове и висшето ръководство. Това е съществен момент за
ръководството на всички равнища и заема обособено място в теорията за мениджмънта.
Ръководството на персонала изисква познания,
които характеризират т.нар. втора професия, която се основава от обучението на първата специалност – инженер, агроном или архитект. На пониското равнище на управление мениджърът работи по-често по своята първа специалност, а цялостното ръководство на цеха изпълнява между
другото. За средния и особено за висшия мениджмънт, цеховият мениджър се отдалечава от първата си специалност, като упражнява в по-голяма степен втората. На настоящият етап не съществува
цялостна теория в мениджмънта, от която могат
да се извлекат изискванията за цеховия мениджър.
Качествата и поведението му се променят и зависят от множество фактори за всяка специфична
ситуация. По-голямо значение имат качества като
комуникативност, сигурност, мотивация, излъчване (харизма), решителност, креативност (творческа способност), владеене на чужди езици, компютърна грамотност, шофьорска правоспособност и
др. Цеховият мениджър е необходимо да извършва допълнителна квалификация, за да може да ов-

ладява в по-висока степен своята “втора специалност”.
3. Перспективи за подобряване дейността на
цеховия мениджър
3.1. Възможности за отстраняване на пропуските (недостатъците)
Необходимо е цеховият мениджър да натрупва собствен опит. Той трябва да притежава известни познания за ръководство. Приема се, че квалификацията на цеховия мениджър не е резултат само на образование. Тя е комбинация от образование, опит, способности, умения. Образование без
способности и умения са недостатъчни. Необходима е квалификация, която засяга готовността за
приспособимост, гъвкавост, отговорност, самоопределяне с целите на СО. При цеховите мениджъри са възможни пропуски от знания в следните
насоки:
• Недостатъчни познания в мениджмънта;
• Недостатъчни познания в областта на маркетинга;
• Придобиването на мениджърска квалификация (управленски опит), все още не се счита като
задължение на СО;
• Управленските знания и опит е общоприето
да се придобиват, като “самоквалификация”;
• Ограничено се приема необходимостта от
психология на мениджмънта;
• Увеличават се изискванията относно социалната компетентност на цеховия мениджър;
Преодоляването на пропуските в познанията
е по-успешно, когато е извършено обучение по стопанско управление. С помощта на знанията от стопанското управление все повече се извършва замяна на “самоквалификацията”. Опита, а това са
изводите от миналите (историческите) грешки, не
трябва и не бива да се повтаря в стопанската практика у нас.
3.2. Приложение на примерни въпросници
за цеховия мениджър.
Цеховият мениджър в предприятието има област на задължения, които се изразяват в общуване с персонала. Тя включва от една страна технологичните задължения по изпълнение на отделните операции, а от друга – ръководството на подчинените. Моделът на ръководство за цеховия мениджмънт е обща схема (помагало), с чиято помощ
може да се постигне оптимално прилагане на основните принципи за ръководство. В цялостната
схема са включени въпросниците за “комуникация
и информация”, “оценка на персонала от цеха”,
“делегиране на правомощия”, “контрол”. Във всички въпросници попълването на колоните с отгово-
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рите с “Х“, характеризира поведението на ръководителя (мениджъра) като кооперативно.
Таблица 1 Комуникация и информация

№

Комуникация и информация

1.
2.
3.
4.

Има ли обмен на информация между всички цехове в СО?
Указанията ограничават ли се до най-необходимите?
Обменът на информация се забавя.
Има ли зависимост и несигурност вследствие недостатъчна информация?
Ограничава ли се информацията, поради стремеж към престиж или
власт?
Има ли в СО страх от промени, съкращения или фалит?
Пуска ли се невярна информация?
Вземат ли се предвид индивидуалните желания за информация?
Получава ли се маркетингова (пазарна) информация?

5.
6.
7.
8.
9.

Отговор
Да
Не
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х

Х

Добре информираният специалист (работник)
е и отговорно ангажиран. Този, който ползва ин-

формацията и е убеден в правотата й, може да работи в съгласие с принципите на управление.
Таблица 2 Оценка на персонала от цеха

№

Оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Епизодично ли се провеждат оценки на подчинените?
Оценките насърчават ли персонала?
Всеки запознава ли се лично с оценката?
Прави ли се оценка на качествата на характера?
Оценява ли се поведението?
Базира ли се оценката на личните постижения?
Базира ли се оценката на крайния резултат в производството?
Правят ли се сравнителни анализи на оценки за еднакви длъжности?
Оценката като произволно описание ли се прави?
Оценката по определени критерии ли се прави?
Прави ли се оценка по качество, изисквано от пазара, на произведената
стока?
Оценява ли се персонала по заеманата длъжност?

11.
12.

Липсата на делегиране на правомощия от
страна на цеховия мениджър подчертава недове-

Отговор
Да
Не
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

рието към персонала и мнението за собствена
незаменимост. Подчинените обикновено се затва-

Таблица 3 Делегиране на правомощия

№

Делегиране

1.
2.
3.
4.
5.

Има ли отделния работник (служител) постоянна работа?
Има ли своеволна намеса в работата на отделната личност?
Може ли всяка личност да планира своите задачи?
Притежава ли отделната личност компетенции за вземане на решения?
Получава ли подчиненият достатъчно информация за вземане на решения?
Подчиненият участва ли в обсъждането на предстоящи, съгласно
пазарните изисквания промени в неговите задачи?
Получава ли подчиненият обратна, вкл. пазарна информация, чрез пряк
контрол?
Методите за контрол, обективни ли са?
Възможен ли е самоконтрол в по-висока степен?
Поставят ли се на подчинения занижени изисквания?
Поставят ли се на подчинения завишени изисквания?
Съществува ли възможност делегираният да се специализира и
самоусъвършенства?

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Отговор
Да
Не
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
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Таблица 4 Контрол

№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрол
Има ли контрол в стратегическите пунктове:
 При съставяне на пазарно-ориентиран план за производството?
 В началото на работния процес?
 В хода на изработване на стоката?
 При крайния резултат, съгласно пазарните изисквания?
Резултатите от контрола:
 Споделят ли се с персонала обективно?
 Споделят ли се с контролирания навреме и обективно?
Има ли външен контрол там, където съществува самоконтрол?
Има ли външен контрол там, където е необходим?
Провежда ли се тотален контрол на цялата СО?
Прави ли се извадков контрол, когато може да се премахне тоталния?
Достатъчни ли са стандартите, за достигане на целите?
Изискват ли стандартите конкретно поведение?

рят в себе си. Съществува отчуждение в цеха.
4. Заключение
За всички ръководители от средното равнище
са валидни изискванията към ръководните им
качества. Повишените изисквания към цеховия мениджър водят до прецизиране и дообогатяване принципите на ръководство за цялата СО. Направеното
изследване относно цеховият мениджмънт (мениджмънтът от средното равнище на средния бизнес)
в предприятието, потвърждава необходимостта от
интензифициране на научно-изследователската
дейност по този проблем. В заключение могат да
се направят следните обобщения:
• Определят се насоките за решения в по-дългосрочен план и се предлагат средства, които могат да се реализират на практика;
• Посочват се пътищата за отстраняване недостига в управленските в т.ч. маркетинговите и
други познания на цеховия мениджмънт в средния
бизнес;
• Специфичните проблеми на ръководството

Отговор
Да
Не
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

на равнище цехов мениджър трябва да се включат
в текущата обща дискусия за промени в средния
бизнес;
• Квалифицираният и мотивиран персонал от
цеха ще продължава да е решаващ фактор (успоредно с прогреса в технологията) в конкуренцията
и това рефлектира в цеховия мениджър;
• Резултатите от направеното изследване са
обективно ограничени, поради самото естество на
разработката.
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THE SHOP MANAGEMENT OF MIDDLE BUSINESS IN THE CHANGEABLE
CONDITIONS.
Angel Petkov, Daniela Gueorguieva
University of Forestry

SUMMARY
The sphere of activity of the shop management of middle business is expand, when there is a presence, as
professional, as and managerial qualification and competence.
In the present elaboration is defined the general rules of the market economics to the average management of the
enterprise, while it is investigate the principle, stile and behavior in leading activity, ensuring correspondence whit the
contemporary conceptions for development of management in future.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2002(6)

ИНОВАЦИОННА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИТЕ ФИРМИ И ГЛОБАЛНИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ
Галин Милчев, Илия Милчев
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
В статията се разглеждат проблемите на иновационната и инвестиционната политика на малките и средните предприятия. Иновациите и инвестициите са взаимно свързани процеси, които формират базисната стратегия
на фирмата.
За малките и средните предприятия инвестиционната политика е ориентирана към реалните инвестиции.
Решаващ фактор са условията за кредитиране от различни източници.
Разпределението на инвестионните кредите е от основно значение за малките и средните предприятия.
Диференцирането зависи от отрасъла и целта на кредите. Понастоящем преобладават кредитите в търговията.
Основните проблеми, които трябва да бъдат разрешени чрез кредитирането е подобряване на отрасловата
структура на кредитите, държавната политика , условията за кредитиране и вътрешно отрасловото коопериране.
Ключови думи: инвестиции, иновации, малки и средни предприятия, информационни мрежи.
Key words: Investitions, Innovation, small and medium sized enterprises, Information Nets.

Малките и средните предприятия формират
структурата на националната икономика. Чрез дребния бизнес основно се решават задачите за динамизиране на икономиката и индустрията, повишаване заетостта на работната сила, технологично и
регионално развитие [1].
В зависимост от насоките за развитие на малките и средните фирми Н.Куросе ги класифицира
в три групи [2]. В първата група са онези средни и
малки предприятия (СМП), които нямат собствена
продукция.Те разполагат предимно с технологична специализация и предлагат на пазара своя опит.
Втората група са СМП са тези които разполагат
със свой уникален продукт за продажба. Третата
група е тази която включва СМП ориентирано към
развитие. Те имат предимно подпомагаща роля за
по-големите фирми.
Критериите за класифициране, като малко или
средно предприятие съгласно чл. 3 от Закона за
малките и средните предприятия ги диференцира в
трите категории.
Микропредприятие са малките предприятия
със средно списъчен състав на персонала до 10
души. Малки предприятия са предприятията които:
-имат средно списъчен състав на персонала
до 50 души;
-имат годишен оборот до 1 млн.лв.
-те са независими.
Средни предприятия са предприятията, които:
-имат средно списъчен състав на персонала
до 100 души;
-имат годишен оборот до 3 мил.лв.
-те са независими.
В условията на преход и преструктуриране на
националната икономика и конкретно на индустрията е особено важно да се създадат необходимите
предпоставки от институционално, организационно,
инвестиционно и друго естество за създаването и

развитието на малките и средните предприятия [3].
Осъществяването на иновациите във фирмата налага промени във всички взаимосвързани
елементи. Въвеждането на нови продукти изисква
промяна в технологиите и в производствените
структури. Измененията в технологията налагат
промени в техниката и структурата на работната
сила и др. Всичко това показва, че проблемите на
иновацията трябва да се разглеждат комплексно в
стратегически и тактически план за фирмата. От
правилно избраната и добре организирана иновационна стратегия в значителна степен ще зависи
не само успешното развитие, но и съществуването на самата фирма.
В аспекта на отделната фирма, иновацията
може да се разглежда, като проблем, обект и
процес. Като проблем, иновацията се състои в търсене на приложение за нови открития, нови решения за съществуващи проблеми, а като обект може да бъде продукт, продуктова иновация, технологичен процес, технологична иновация, форма на
организация и др. Като процес иновацията включва
етапите: анализ на проблема, търсене и оценка на
идеи, развитие и внедряване, въвеждане на пазара
и институционализиране.
Иновационната политика обхваща дейността
на фирмата свързана с разработването, създаването, внедряването и реализацията на иновациите
във фирмата и на пазара. Тя се изгражда на основата на технологията в тясна взаимовръзка с другите функционални области от дейността, като производство, маркетинг, финанси, управление на персонала и др.
Една от формите на проявление на съвременната научно-техническа революция е иновацията,
чрез която се създават конкретни пътища за повишаване на конкурентноспособността на продукта.
Според някои автори, иновацията е процес на

182

Галин Илиев, Илия Милчев

обновяване, който задължително е свързан с прогресивните изменения в качествено отношение, а
според други, тя е резултат от обновяването. Или,
иновацията най-често се разглежда или като процес на въвеждане на новост или като вид новост.
Иновациите могат да бъдат разглеждани едновременно в статика под формата на нововъведение и в динамика, като вид обновяване. В икономиката не биха се получили добри резултати, ако
нововъведението и обновяването не се разглеждат
в единство. Задължително условие, за успешното
прилагане на иновациите в икономиката изисква
познаването на тяхното многообразие от съдържание и форми.
Иновацията може да се разглежда, като съдържаща три основни елементи: промяна, новост
и риск. Промяната е прехода от едно начално състояние в друго, новостта е предмет, който има непозната начална функция, а рискът определя рисковата ситуация т.е. вероятността да бъдат постигнати предварително поставените цели.
На база изследването на източниците за възникване на иновацията, фирмите могат да набележат основните направления на своята стратегия, като се съобразяват със своите особености и състояние, а именно:
-да имат силни и стабилни специализирани
(иновационни) подразделения;
-добре мотивиран и квалифициран персонал;
-успешно стратегическо ръководство;
-силно преобладаващ дял на вътрешните
(собствените) иновации;
Иновацията, като практическа реализация на
нови идеи и знания за решаването на една задача
по-добре, с по-малко разходи, зависи от условията
на нейното прилагане. Според това, дали средата,
в която се прилага една иновация, ускорява или забавя фирменото развитие, се разграничават стабилизиращи и дестабилизиращи условия, които могат да бъдат групирани в зависимост от начина на
повишаване на икономическата активност на
иновацията. Икономическите и управленските условия на стабилизация и дестабилизация на иновацията са решаващи в това направление.
Най-често иновационната политика може да
се реализира чрез определени инвестиции и това
определя инвестиционната политика на фирмата.
Същността на инвестиционната политика и инвестирането се състои в намиране на инвестиционна
идея, оценка на тази идея и придобиването срещу
парични средства на някакви активи, които ще носят доход на собственика на тези средства за продължителен период от време.
Вложенията в техническо оборудване или
запаси, в научни изследвания или квалификация на

персонала, се означават като реални инвестиции.
Покупката на акции, облигации, спестовни сертификати, както и банкови депозити, представляват финансови инвестиции.
В съвременното икономическо общество вниманието се насочва към финансовите инвестиции,
а реалните инвестиции се считат за техни производни. Подобна позиция може да намери своите
аргументи от макроикономическа позиция, но в
рамката на отделната фирма е безполезно, дори
опасно да се отдават предпочитания на финансовите или реалните инвестиции.
Инвестирането в дълготрайни материални активи е процес на създаване на нови, разширяване,
модернизация, реконструкция и техническо превъоръжаване на действащите предприятия и обекти.
Развитието на малкото предприятия с регионално значение може да се осъществи само на
базата на външно финансиране, по линията на инвестиционното кредитиране. В това направление определящо е гаранциите, които се реализират чрез
имуществото и неговата оценка.
Анализът на методите и методиките за бизнес оценка на предприятието показва, че изборът
на конкретен метод, приложението на дадена методика и формули за оценяване зависи от целите
на оценката и спецификата на самото оценявано
предприятие.
Като стопанска единица предприятието представлява единство от целесъобразни съвместни
дейности и материални ценности, обединени за достигането на определени икономически цели. При
неговата оценка трябва да се вземат предвид, както юридическия му статут, така и икономическата
му характеристика. Предпоставка за успешна оценъчна дейност е и доброто познаване на производствената структура и на очакванията за нейното развитие за близко или по-далечно бъдеще. Така оценката би включила всички стойностни компоненти
на предприятието. Върху тази основа, заедно с данните от счетоводната отчетност, може да се постигне висока степен на достоверност, доколкото това е възможно при непредвидимостта на бъдещето.
Основно оценката следва да се базира на пазарната стойност, но в по-голяма част от случаите
обаче нейното непосредствено определяне е
невъзможно, което изисква тя да се извежда чрез
помощни стойности от типа на: стойност на прихода (свръхстойност), ликвидационна стойност,
стойност на субстанцията, възстановителна и амортизационна стойност.
Оценката на предприятието е неразривно свързана с инвестиционните намерения на купувача.
Това налага оценка на техническото развитие и инвестиционния процес за дадено предприятие и из-

Иновационна и инвестиционна политика на ...

борът на вариант на инвестиционно решение.
Анализът и сравнителната оценка на различните методики и техники за оценка на предприятието показват, че в случая се използува система от
коефициенти, най често без официално оповестяване, представляващи т.н. “Ноу-хау” на оценителите.
За малките и в известна част за средните предприятия единствена възможност за иновация и разширяване на дейността е кредитния ресурс. Неговото получаване обаче е свързано с редица условия,
които кредитополучателя трябва да изпълни.
Целта на искания кредит е, както за възстановяване на дълготрайните материални активи и пригаждането им към производствените изисквания на
фирмата, така и за осигуряване на допълнителен
ресурс на краткотрайни активи под формата на суровини и материали за осигуряване на производствения процес и производството на нови изделия.
Когато кредита е краткосрочен още в рамките на годината, в която ще се получи фирмата ще
погаси по-голямата част от него. Това дава възможност да се приложи ефекта на лоста, чрез използуване на заемен капитал. От друга страна използувания кредит като разход ще намали в известна
степен рентабилността на производството, но въпреки това в периода на неговата реализация производството трябва да остава печелившо.
Иновационната политика на фирмата следва
да се осъществява, както чрез разширяване на производството на най-рентабилните изделия, така и
поддържане на по-ниско рентабилните за използуване на производствения капацитет и за получаване на положителен икономически резултат в периода на изплащане на кредита.
Реализирането на това се осъществява посредством утвърждаване значението на иновациите
за икономическия растеж; прилагане на програми
за възприемане на най-добрата световна практика;
стимулиране предлагането на консултантски услуги в областта на науката и технологиите; привличане на допълнителни инвестиции за изследване и
технологично развитие от страна на малките и средните предприятия.
Проектът за консултантски услуги и технологична помощ включва идентифициране на фирмите желаещи да участвуват в проекта “Инвестиране
в инкубатори за високотехнологични фирми
(Investment in high-technology business incubators),
и създаване на база данни за тях. Анализиране и
оценка на тези фирми и предлагане на план за преструктурирането им. На всяка фирма се предлага
пакет от консултантски услуги, реализирането на
които се финансира от проекта. Ще бъдат оценени нуждите от технологичен трансфер и въвежда-
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не на система за управление на качеството.
Идентифицират се фирмите, с потенциал за
растеж, на които се предлага грантова схема за
покриване на 50% от инвестицията. Останалата
част трябва да бъде покрита от самата фирма.
Управлението на проекта за инкубатори на високотехнологични фирми се управлява от
Министерството на икономиката.
Кредитирането и финансирането на малкия и
средния бизнес се осъществява основно от три
банки: Насърчителна банка-АД; Евробанка и Юнион
банк.
За установяване на условията предлагани от
тях може да се ползуват електронните комуникации на глобалната мрежа. Сайтът на ТБ Евробанк
е изграден през 1999 година и е първият, който е
ориентиран към обслужване на дребните и средните предприемачи. Той предлага обемна и разнообразна информация за своите потребители. Удобен
е за четене и представя информацията “стъпка по
стъпка”. Има адрес htpp:/www.eurobank.bg.
Специален интерес за потребителя са страниците :”Кредити” и “Малък и среден бизнес”. От
кредити се влиза във “Видове кредити”, “Условия
за предоставяне”,”Банкови гаранции” и “Обезпечения”. Подробно са описани общите условия, процедурата на кандидатстване и отпускане на кредити и изискваните документи.
В рубриката “Какво трябва да направите”, са
описани необходимите действия, които клиентът
трябва да извърши, за да получи заем, от телефоните за връзка, до получаване на желания кредит.
ТБ “Юнионбанка” ( htpp://www.unionbank.bg)
е единствената, която работи по Програмата на
Европейската банка за възстановяване и развитие
и Европейския съюз за финансиране на малки и
средни предприятия от страните - асоциирани членки на ЕС от 1999 година.
Юнионбанк приема проекти и по двете
програми. на страницата “Какво трябва да знаете”
са описани условията за отпускане на кредити и
техния таван, сроковете, начинът на усвояване, схемата на погасяване, представена като “стъпка по
стъпка”.
“Насърчителна банка”-АД (htpp://
www.nasbank.bg) е специализиран в приоритетното
кредитиране на малки и средни фирми. В нейния
сайт са вградени страниците :”Карта на сайта”,”За
нас”,”Кредитиране”,”Продукти и услуги”, ”Финансова информация”, “За контакти”, “Новини” и
“Мнения”.
В сайта може да се намери информация за
трите програми: за експортно финансиране, за дългосрочно инвестиционно кредитиране, за инвестиционно кредитиране на малки и средни предприятия.

184

Галин Илиев, Илия Милчев

Описани са необходимите документи за искане на
кредит ( общо 17). Има качени три архивирани
(*zip)файлове за “Молба”, “профил” и “бизнесплан”. Молбата е по образец, а други два файла
представляват матрица на изискваните от банката
фирмен план и икономическа обосновка за ползуване на кредита (бизнес-план). Максималният срок
за вземане на решение за отпускане на инвестиционен кредит е 30 дни.
Особен интерес представлява кредитната
Програма за малкия бизнес на немската банка за
развитие Кредитанщалт фюр Видерауф-бау (KfW),
чиито партньори са Евробанк и Юнионбанка. От
стра-ницата “Малък и среден бизнес” се преминава към “Общи условия за кредитиране”. В рубриката “Какво трябва да знаете” е описана за какво
се отпускат кредитите, възможният им размер, годишният лихвен процент и срокът за погасяване на
кредита.
Формулирани са условията, на които потенциалният кредито-искател трябва да отговаря.
Основните инструменти за насърчаване на
иновациите и технологичния трансфер в малките и
средните предприятия са информацията и консултациите, подобряването на конкурентноспособността и подобряване на финансовото обслужване.
Подпомагането на МСП чрез информация и
консултации трябва да се осъществява чрез предоставяне на такива, свързани с различни аспекти
от дейността на МСП (управление на фирмата, изготвяне на бизнес-план, управление на качеството
и др.). Изграждането на национална информационна мрежа за малки и средни предприятия, трябва да предоставя информация за пазарите, производството и технологиите, партньорите, публични
търгове, проекти, програми и др.
Необходимата информация за създаване, развитие и управление на МСП ще се осигури чрез
брошури, ръководства и специализирана помощ в
областта на маркетинга и рекламата за увеличаване на пазарния дял. Улесняването на достъпа на
МСП до финансиране, е не само условия за започване на дейността на фирмите, но и за растежа и
развитието на вече съществуващите. Необходимо
е подобряване на достъпа до кредитен ресурс чрез
разнообразяване на финансовите услуги и увеличаване конкуренцията на банковия пазар. В това направление значителен принос ще има създаването
на фонд за частично гарантиране на кредитния
риск, разработване на схеми за финансиране на
новосъздадени фирми и привличане на фондове с
рисков капитал.
АМСП консултира българските предприемачи относно условията за участие в международни
проекти и програми, възможностите за контакти с

бизнес партньори от страната и чужбина, както и
за източниците на финансиране. Тя оказва помощ
при дефиниране на пазарни стратегии, разясняване изискванията на институциите, финансиращи
проекти на МСП и запознаване с критериите за изготвяне на бизнес планове. Осъществяват се срещи с представители на малки и средни фирми преобладаващата част, от които са производствени.
От тях 70% са машиностроителни, на хранително-вкусовата промишленост, дървообработващата
и мебелна промишленост и др. Броят на заетите в
тях лица варира от 5 до 100 души.
През 2000 г. беше разработен уеб-сайт на
Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП).
Използувайки възможностите на глобалната
мрежа, се популяризира дейността, предоставя се
актуална информация за международните програми и проекти, за кредитните линии и програми, за
действащата нормативна уредба, за събитията, които представляват интерес за предприемачите. Там
може да бъде намерена информация за състоянието на сектора на малките и средните предприятия,
както и да се изразят мнения по проблемите на
малкия бизнес. Създадени са хипер връзки към партньори на Агенцията за МСП, като по този начин
започва изграждането на дигитална партньорска
мрежа. Развитието й създава необходимата среда
за дискусии и информационен обмен. Адресът на
уеб-сайта е www.asme.bg.
С ПМС 64 и приемане на Правилника за прилагане закона за малките и средните предприятия
и на тарифа за таксите, които се събират от АМСП
(ДВ,бр 36/2000 г.),официално беше стартиран и
регистърът на малките и средните предприятия.
Регистърът, който се води е доброволен и публичен.
Той има оповестително значение и няма да бъде
допълнителна административна пречка за предприемачите. Вписването в регистъра означава, че
фирмата отговаря на заложените в Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП), критерии за микро-, малко или средно предприятие. Не са малки и
средни предприятия публичните дружества по смисъла на чл. 83а на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, както
и предприятията, които извършват по занятие, банкови, застрахователни сделки, сделки с ценни книжа, организиране на хазартни игри или производство и търговия с вино и спиртни напитки.
Регистрирането в Агенцията за малки и средни предприятия означава, че дружеството е в правото си да се ползува от предимствата предвидени
от ЗМСП и закона за обществени поръчки, както и
в наредбата за възлагане на обществени поръчки,
определени в чл.7 от Закона за обществените
поръчки.
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Според раздел IV на ЗМСП при приватизация
на обособени части от държавни и общински
предприятия, когато за купувач е определена малка и средна фирма, тя има право да придобие собствеността при условия на разсрочено плащане за
срок от три го-дини, при начална вноска 50% от
цената. Законът предвижда разсрочено плащане за
срок от пет години и първоначална вноска 30% от
цената при приватизация на незавършени обекти
на строителството, когато за купувач е определено
малко и средно предприятие.
Малките и средните фирми ползуват предимства като Работническо-мениджърски дружества
(РМД) при продажбата на акции и дялове - собственост на държавата и общините, в случай, че са
единствен кандидат. По закон общинските съвети
трябва да определят дял от общинските имоти, които да се отдават под наем само на малки и средни предприятия най-малко за две годишен период.
При повторен търг за отдаване под наем на имотчастна държавна собственост, малките и средни
предприятия имат право да го наемат при начална
тръжна цена 60% от началната тръжна цена на
предходния търг при положение, че са единствен
кандидат и че първоначалния търг не е проведен
поради неявяване на необходимия брой кандидати.
Според закона за обществените поръчки (ДВ.
бр.56/1999 г.) при оценяване на предложенията при
други равни условия с предимство се класират
кандидати, които са или са привлекли, като подизпълнители малки и средни предприятия. От своя
страна, наредбата за възлагане на обществени по-
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ръчки под праговете, определени в чл.7, ал.1 от
закона за обществените поръчки, регламентира, че
в решението за откриване на процедура за възлагане на малки обществени поръчки, се включват и
условия за осигуряване и насърчаване на малки и
средни предприятия.
Вписването в регистъра, не е задължително
при кандидатстване по програмите на ЕС.
Фирмите, които желаят да бъдат регистрирани и вписани в регистъра, могат да направят това
само чрез АМСП. Предприемачите трябва да попълнят предварително заявление-декларация и информационна карта по образец, които се получават в АМСП или се изтеглят от нейния сайт
(www.asme.bg). Заедно с него се представят и
удостоверение за актуална съдебна регистрация оригинал или нотариално заверено копие от временно удостоверение или карта за идентификация
на по “БУЛСТАТ”. Комплектът от документи се
внася лично от управителя на фирмата или специално упълномощено от него лице.
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INNOVATION AND INVESTMENT POLICY OF SMALL AND MEDIUM
SIZED ENTERPRISES IN THE GLOBAL COMMUNICATION NETS
Galin Iliev, Ilia Milchev

SUMMARY
In the article are examined the problems of innovation and investment policy in small and medium sized enterprises.
The innovation and the investitions are mutual processes which formed the basic strategy of the firm.
For small and medium sized enterprises the policy of investments is orientated to real investitions. Decisive
factors are the clauses for bank-credits from different sources.
Distribution of investment credits is significant for small and medium sized enterprises.
Differentiation depends from the branch and the aim of the credit.
At present prevail the credits in the commerce.
The basic problems that must be solved with the bank-credits and with the improvement of branch structure of
the credits is the government policy, the clauses for credits and branch co-operation.
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СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ПОВИШАВАНЕ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Галин Милчев
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
В статията се разглеждат проблемите на малките и средните предприятия във връзка с изграждането на
техните информационни системи. Също така са разгледани основните насоки при избора на конфигурация на
информационната система с цел увеличаване на конкурентоспособността на предприятието.
Информационната система на малкото и средното предприятие се определя както от техния размер, така
и от отрасловата им принадлежност. За фирмите със производствена дейност основно се развиват системите с
оперативни функции.
Съвременните информационни технологии и системи създават огромни възможности за малките и средни
предприятия да подобрят своята конкурентоспособност.
Ключови думи: информационна система, малки и средни предприятия, конкуренция.
Key words: Information System, Medium-Sized Enterprises, Competition.

Развитието и съществуването на фирмите в
пазарни условия изисква те да разполагат с напълно обективна информация за състоянието им и околната среда свързана с наличие на реална и потенциална конкуренция, завзети пазарни ниши, осигурена снабдителна система и т.н. Тази информация е основа за осигуряване на адекватни управленски решения, оптимизиране на състоянието на
фирмата и нейното бъдещо стратегическо развитие.
В прехода към пазарна икономика фирмата
се нуждае от ефективно управление и правилна
организация, от осигуряване на ресурси, от оптимални производствени и маркетингови структури и
т.н. Съответните управленски решения трябва да
се базират на определена по обем и качество информация осигурявана от информационната система на фирмата. Всяко предприятие независимо
от своята отраслова принадлежност, размери, организационна структура и др. се нуждае от изградена информационна система. Нейното значение
особено нараства при пазарни условия, когато отделните пазарни субекти трябва сами да създават
информационното си осигуряване.
За ефективното управление и създаване на
конкурентни предимства на малките и средните
предприятия изключително важно значение играе
информационната система. Тя трябва да осигурява информация, както за собствените възможности,
така и за състоянието и изменението на средата.
Информационната система е ...“съвкупност от
принципи, методи, средства и дейности за
събиране, пренасяне, съхранение на информацията...”[1]
Основните изисквания към информационната система са, тя да отразява необходимия обем

информация с необходимата точност на събитията и процесите; да осигурява информацията в необходимото време и да бъде гъвкава и приспособима, към измененията на системата за управление и средата.
Основните направления за развитие на информационната система са в областта на финансите,
доставките, производството, продажбите и персонала. От множеството приложен софтуер, който
се предлага на българския пазар, почти всички продукти обхващат отчетността чрез счетоводство, отчитане на покупките и запасите, финансите на
фирмата, дълготрайните активи и др. аспекти на
отчетно управленската дейност.
Съществен момент в развитието на информационната система на малката фирма и нейната
конфигурация от гледна точка на обема на информацията във вътрешно системен и външно системен аспект са нейните потребности и ресурси.
Информационната система на малкото и
средното предприятие основно обслужва процесите на неговото управление. В такъв аспект те се
явяват, като управленски информационни системи.
В зависимост от тяхното предназначение те ще бъдат обслужващи бизнес функции - производство,
финанси, счетоводство, маркетинг, продажби, персонал, или за определени управленски йерархични
равнища - оперативни, тактически и стратегически.
Системите на оперативно ниво са тези, които
възникват най-рано [2], и са свързани главно с отчетността - оперативна, счетоводна, финансова,
статистическа и др. Информацията има главно отчетен характер с определена периодичност, рутинност и повторяемост.
Оперативните системи в малките и средните
предприятия на базата на микрокомпютърна тех-
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ника, създават възможност за редуцирането на функциите й в тактически и стратегически аспект. Това
е резултат на факта, че управляващите мениджъри могат сами да извличат необходимата информация без посредници използвайки локална мрежа.
Това съответствува на модела на плоската организационна структура, който се възприема от повечето малки и средни предприятия. По този начин
счетоводната и отчетната информация се превръща в източник и ресурс за тактическо и стратегическо управление.
Свързването на тактическата със стратегическата информация се осъществява, както при използуване на вътрешна, така и на външна икономическа, демографска, технологична и друга информация за бизнес средата, в която функционира
предприятието. Чрез нея се определят стойностите на показатели, като текуща ликвидност, работен капитал, обращаемост на запасите, капиталова, структура, възвръщаемост на собствения
капитал, печалба и др. Чрез тях могат да се формират дългосрочни прогнози за развитието на
предприятието, за минимизиране на риска при вземане на решения и др.
Развитието на компютърните и комуникационните технологии води до промяна в структурата
на управленските информационни системи по посока на интеграция по функции и нива, което определено е в полза на малките и средните предприятия, тъй като това най-пълно отговаря, както
на техните нужди, така и на възможностите им в
създаването и поддържането на информационните им системи. Това от своя страна дава възможност за пренасяне на тежестта от оперативните управленски информационни системи към тактическите и частично стратегическите системи за управление. Това означава, че производствената и финансово-отчетна информационна система на предприятията и конкретно на малките и средни предприятия трябва да се ориентират към дългосрочните цели на фирмата.
Повишаването на конкурентноспособността
на малката и средна фирма е свързан със създаването и функционирането на маркетингова информационна система. Чрез нея се събират и обработват данни свързани с покупките, продажбите,
ценообразуването, рекламата и стимулирането на
продажбите. Те трябва да координират действията
си с останалите информационни системи на предприятието и особено с отчетно-счетоводната информационна система. Този род системи най-пълно
отразяват интеграцията между функциите и управленските нива.
Чрез маркетинговата информационна система (МИС), се разработва план за постигане на оп-
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ределен пазарен дял, обем на продажби, тактика
на ценообразуване и печалба. Маркетингова информационна система може да бъде развита в определена управленска структура на стопанския субект, което в повечето от случаите не е по силите
на малките и най-вече микро предприятията, които
преобладават в структурата на малките и средни
предприятия. Към 31.12.1999 г. микропредприятията с персонал от 1 до 10 души са 93% (фиг.1),
докато тези с персонал от 51-100 души т.е. средните предприятия са само 3%. Значително се различават тези съотношения в отделните отраслови
направления. Така за селско, горско стопанство и
риболов (фиг.2) , относителният дял на микропредприятията намалява на 74%, на малките на 19% и
на средните (персонал 51-100 души) на 4%.

Фиг.1
Разпределение на малките и средни
предприятия според броя на заетите
към 31.12.1999 г.
1-персонал 1-10 души; 2-персонал 11-50
3-персонал 51-100; 4-персонал 101-250 души

фиг.2
Разпределение на малките и средни
предприятия
в отрасъл “Селско, горско стопанство и
риболов”
според броя на заетите към 31.12.1999 г
1-персонал 1-10 души;2-персонал 11-50
3-персонал 51-100;4-персонал 101-250 души
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Фиг.3
Разпределение на малките и средни предприятия в отрасъл “Добивна промишленост”
според броя на заетите към 31.12.1999 г.
1-персонал 1-10 души; 2-персонал 11-50
3-персонал 51-100; 4-персонал 101-250 души

Фиг.4
Разпределение на малките и средни предприятия в отрасъл “Преработваща промишленост”
според броя на заетите към 31.12.1999 г.
1-персонал 1-10 души; 2-персонал 11-50
3-персонал 51-100; 4-персонал 101-250 души
Значително се променя съотношението в отрасъл “Добивна промишленост” (фиг.3), а още повече в “преработващата промишленост (фиг.4). Все
пак трябва да се има предвид, че общият брой на
малките и средни предприятия в добивната промишленост са едва 0.06%, а тези в преработващата
промишленост-11%, в строителството 4%. Най-висок е относителният дял на малките и средни предприятия в търговията и ремонта - 51,18%, където
предприятията с персонал от 1 до 10 души са
49,40% от всички предприятия и 53.26% от предприятията в тази група.
Развитието на информационната система на
малките и средните предприятия зависи от техния
потенциал изразен чрез дълготрайните активи.
Както показват данните за края на 1999 г. (фиг.5)
микропредприятията, които са 93% от общия брой
малки и средни предприятия притежават само 30%
от дълготрайните активи, докато третата и четвъртата група, които са само по 1% от общия брой
разполагат съответно с 25% и 26% от дълготрайните активи.
При разработването на информационните системи чрез пакети приложни продукти за различни
бизнес приложения се забелязва тенденцията те да
са насочени към по-тривиални функции на системите за управление[3]. Те дават възможност за побърза и по-евтина разработка особено в малките и
средните предприятия, където ресурсите за авто-

Фиг.5
Разпределение на малките и средни
предприятия според броя на заетите
към 31.12.1999 г.
1-персонал 1-10 души; 2-персонал 11-50
3-персонал 51-100;4-персонал 101-250 души
матизирана обработка на данните са ограничени.
Глобализацията на икономиката и конкурентната бизнес среда, многообразието на клиенти и
конкуренти налага разработването на различни
стратегии, което не би могло да се реализира без
подходящи информационни технологии [4]. Това определя важността на информацията, като ресурс
наред с материалните, трудовите и финансови
ресурси. Създаването и реализирането на една конкурентна стратегия е интензивен и информационно наситен процес. В силно конкурентна среда информацията трябва да се възприема, като важен
стратегически ресурс, който подобрява, ускорява
и намалява разходите по изграждане на оптимална стратегия на предприятието.
Информационната система на предприятието
според Р.Реикс [5], е основана на единството на
средства и процедури за търсене, фиксиране,
класиране, архивиране, обработка и разпространение на информацията за всички членове на предприятието в една директна форма за използуване,
навременна при вземане на решения на различно
ниво. Елементите на информационната система се
диференцират в случая според нивото на приеманите решения, според типа на осигуряваните функции и според областта на приложение (пласментна, производствена и др.). Класифицирането на
информационните системи за управление на бизнеса (ИСУБ), ще зависи от това кои функции по
бизнеса те поддържат. Според Лаудон [6] управленските информационни системи се намират в
определено взаимоотношение със системите поддържащи функциите свързани с бизнеса (фиг.6)
От гледна точка на разгледания модел системите на ниво знание (Knowledge Work SystemsKWS) и системите за автоматизация на офиса (OIS)
се поддържат, както от персонала създаващ
знания, така и от административния персонал в дадена организация. С тях трябва да се осигурят, както правилно използуване на новите знания, така и
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Фиг.6
Разпределение на дълготрайните активи по
групи малки и средни предприятия в 1999 г. 1 1-10 души;2. от 11 до 50 души; 3. от 51- до
100 души; 4- от 101 до 250 души
експертизата в дейностите свързани с бизнеса.
Системата за обработка на транзаикците (TPS)
включва и значителна част от информацията на административно деловодната работа, която свързва
бизнес организацията с обкръжаваща среда и в повечето от случаите е първична информация за другите звена в предприятието.
Конкурентноспособността на малката и средната фирма може значително да бъде повишена,
чрез използуване на глобалната мрежа. Тя може
директно да осъществява контакти, с крупни
потребители, които по този начин могат да осъществяват контакти с множество дребни контрагенти,
а така също и да се следи динамиката на конюнк-
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турата в пазарната ниша, в която действува дадената малка или средна фирма.
Динамичното следене на пазара, както и ускоряването на комуникациите създава допълнителни конкурентни предимства за малката и средната
фирма.
Интернет предлага нови възможности в анализа на конкуренцията. Всяка фирма, която премине към компютъризиран бизнес става “прозрачна”[7], просто затова, че показва на клиентите си
това, което предлага, а освен клиентите това могат да видят и нейните конкуренти. С помощта на
интернет събирането на информация за конкурентите се извършва по-лесно. От една страна, информация може да се събира директно от web страниците на конкурентите, а от друга събиране на
информация от клиентите. Наред с това могат да
се използуват и традиционните методи за събиране на информация, като цялата информация набрана по различните канали може бързо да бъде
класифицирана, анализирана и интерпретирана чрез
компютъризиране на информационните процеси.
Освен онлайн проучванията и web страниците на конкурентите, информация за конкурентите
може да се събира чрез абониране за техните
списъци, които да се изпращат на Вашата фирмена електронна поща. Борбата с конкуренцията трябва да се води в рамките на закона. Всяко незакон-

Фиг.7.
Разпределение на малките и средни предприятия по отрасли към 31.12.2000 г
1-Преработваща промишленост; 2- Селско, горско стопанство и риболов;
3- добивна промишленост; 4-Електроенергия газ и вода; 5-Строителство; 6-Търговия и услуги;
7-Хотели; 8-транспорт; 9-операции с имущество; 10- други услуги.
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но действие освен другото води и до загуба на
репутация.
Глобалната мрежа, наред с традиционните канали за дистрибуция се превърна в четвърти канал,
който се развива бързо, но предизвиква конфликти
в останалите канали. Той предлага повече възможности в сравнение с традиционните, като информацията може да се обменя на световно ниво, без
ограничения от страна на времето и в почивни дни.
Самото разпространение на информацията за продуктите е по-евтино, като последните могат да се
променят така, че да отговарят на изискванията на
клиентите.
Преди стартирането на нов канал за дистрибуция, трябва да се решат конфликтите със съществуващите, като се намери решение на конфликтите. Интернет дава възможност за директна комуникация на всички нива по веригата, с което се
получава по-подробна информация без допълнителни разходи. С използуването на технологии става
възможно да се намалят разходите за комуникации и доставки. Всяка фирма може да развива глобален бизнес, ако софтуера в нейния web сайт е
международен, и ако организацията на работа позволява управление на международни поръчки.
За да се избегнат конфликти във веригата за
дистрибуция е необходимо да се промени модела
на дистрибуция.Това може да стане чрез т.нар.
value webs. За разлика от класическите вериги, където създаването на допълнителен стандарт е свързано със сложна логистика, при новата икономика,
този стандарт се създава чрез добавяне на нова
информация. Когато фирмата е производител
Интернет създава възможности да се елиминира
старата структура на работа, да се създадат нови
връзки с нови посредници. Редица проучвания показват [7], че четвъртият канал за дистрибуция не
само привлича клиенти от традиционните пазари,
но и генерира нови типове бизнес, които след това
могат да се развиват и на класическите пазари.
Подобряването на конкурентноспособността и
на конкурентната среда на малките и средните
предприятия може да стане чрез улесняване на достъпа до информация и консултантски услуги, предлагани от международните програми и като елемент на Националната стратегия за насърчаване
на МСП.
Понастоящем малките и средни предприятия
в страната са изправени пред предизвикателства,
които застрашават техните възможности за оцеляване. Това са реалните пазарни предизвикателства и конкуренцията, загубата на досегашни традиционни външни партньори, умения и знания за изготвяне на дългосрочни стратегии, липсата на управленски умения за управление на фирмите и др.

Много от сега действуващите механизми за
трансфер на ноу-хау в предприятията са неефективни и са основна пречка за развитието им.
Достъпът до високо квалифицирани консултантски услуги е непосилен за голяма част от МСП. За
решаването на този проблем е предназначен новият проект по програма ФАР “Подобряване конкурентноспособността на МСП, чрез предоставяне на
пакет от консултантски услуги и технологична подкрепа”, който стартира от есента на 2001 година.
Той цели повишаване на конкурентноспособността на българските МСП чрез подпомагане на иновациите и технологичното модернизиране, развитие на предприемачеството и предприемаческата
култура. Основните елементи на проекта са предоставяне на консултантски услуги и грантова система за обновяване на оборудването.
Проектните дейности включват създаването на
база от данни от фирми, заинтересовани от участие в проекта. Информацията за проекта ще се разпространява чрез шестте регионални бюра на
Агенцията за малките и средни предприятия и
БАРДА, които ще съдействуват за улесняване на
достъпа на МСП до проекта. Ще се подпомагат
малки и средни производствени предприятия, както и работещи в областта на услугите (с изключение на услугите в областта на търговията, финансовия сектор и лечебните заведения). подборът на
фирмите за участие в проекта ще бъде въз основа
на набор от критерии,
Според общите условия на проекта той трябва да осигурява техническа помощ и консултации
в пет основни области: бизнес управление, финансов мениджмънт, маркетингови услуги, управление на човешките ресурси и оперативни технологични подобрения.
При прилагане на грантова схема, за която са
предвидени 6 млн. евро, като в тази сума се включва
и до 50% съфинансиране, от страна на самото
предприятие, като минималният размер на отпусната сума за отделен проект възлиза на 100
хил.евро, а максималния 200 хил.евро.
Изпълнителната агенция по тази схема е
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Министерството на Икономиката
в тясно сътрудничество с АМСП, институционално
отговарят за техническото изпълнение на проекта.
За осъществяване на ефективен диалог между различните участници в проекта, общата стойност на
който възлиза на 8 мил.евро е създаден комитет
за управление на проекта.
Консултантските услуги и технологичната
помощ, са само едната страна в подобряване на
конкурентноспособността на малките и средните
предприятия, е взаимодействието между партньо-
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рите на регионално ниво, и формиране на благоприятна бизнес среда.
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CONTEMPORANT INFORMATION SYSTEMS AND INCREACING THE
COMPETITION OF SMALL AND MEDIUM-SAZED ENTERPRISES
Galin Milchev

SUMMARY
In the article are examined the problems that must be solved by small and medium-sized enterprises while they
build up their information systems.
Аlso are analyzed the basic directions for the choice of configuration of the information system in issue to
increase the competition of the enterprise.
The information system of small and medium-sized enterprise in definided both of the sizes and their branch
beloning. For the firms whith production activity basicly are developping the systems with operative functions.
The contemporant information technologies and systems create supplementary possibilities for small and mediumsized enterprises to encrease their competition.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2002(6)

ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛИНГ
Стоянка Петкова
Университет “ Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас
В настоящата статия се прави опит да се обобщят проблемите относно информационното осигуряване на
производствения контролинг. Предлага се концептуален модел на контролинга като ранно-предупредителна
система за управление на предприятието в условията на хаос.
Ключови думи: контролинг, данни, информация, производство,предприятие.
Key words: controlling, data, information, production, enterprise.

Глобализацията на световната икономика днес
е обективна реалност. Тoва, от една страна е благоприятен и желан процес за големите мултинационални компании, но от друга страна е основен
проблем и предизвикателство за оцеляването на
малкия и среден бизнес. Това се обуславя най-вече от трудността да се предвидят какви ще са последствията от процеса на глобализацията на световната икономика - дали това ще е саморазвиващ
се процес на формиране на пазарен ред или ще е
хаотичен процес, съпроводен с безпорядък и разрушения в следствие на многобройни фалити найвече сред икономическите субекти, занимаващи се
с малък и среден бизнес.
В настоящата статия се прави опит да се разкрие ролята на производствения контролинг за повишаване на конкурентноспособността на предприятията в условията на световна глобализация на
икономиката и същевременно се акцентира върху
проблемите на информационното му осигуряване.
Повечето учени в областта на контролинга посочват като главна причина за появата на съвременния производствен контролинг ориентацията на
предприятията към информационните технологии,
което води до осъвременяване на административно-производствените процеси. Това е преход на ново
управленско ниво, който изисква прецизно функциониране на системите за планиране, контрол,
анализ и мониторинг на цялостната производствена дейност на предприятието. Характерно за производствения контролинг е, че се намира на пресечената точка на икономическия анализ, планирането, контрола, административното счетоводство и управлението като едновременно с това трансформира управлението на по-високо ниво, посредством интегриране, координиране и направляване на
производствената дейност на предприятието за постигането на набелязаните оперативни, тактически
и стратегически цели.
Могат да се посочат и други причини за появата на производствения контролинг. Повишаването на динамиката, а от там и на риска от невъз-

можността да се регистрират на време промените
във външната икономическа среда на предприятието налагат да се предприемат съответни действия за овладяване на това предизвикателство.
Системата за производствен контролинг се оказва
логично решение за оцеляването на предприятията,
най-вече с това, че отговаря на следните допълнителни изисквания:
1) акцентира се повече върху ползата от анализа и разработването на реалистични прогнози, а
не толкова върху провеждането на ретроспективен
анализ;
2) приложението му води до сравнително бързо
реагиране на различните промени във външната
икономическа среда на предприятието;
3) в състояние е да осигури повишаване на
гъвкавостта на предприятието при функциониране
в динамична бизнес среда;
4) акцентира се върху необходимостта от постоянно наблюдаване, регистриране и реагиране на
промените, настъпващи във вътрешната и външната икономическа среда на предприятието;
5) обезпечава готовност да се реагира своевременно при екстремни условия в така наречената
система на обмисляне на действията, което е необходимо за подпомагането на цялостната дейност
на предприятието, както и за предотвратяване на
евентуални ситуации на криза.
Макар, че в научната литература няма единно становище за ефективен управленски цикъл, все
пак от съдържателна гледна точка една голяма част
от авторите определят като основни негови функции следните: целеполагане, планиране,
организиране, контролиране и регулиране. Основна
роля в системата за контролинг като система от
управленски функции играят планирането, контролирането и информационното осигуряване(фиг. 1).
Същественото при контролинг - системата е,
че посочените функции са взаимно свързани и цялостната им координираност е подчинена на стратегическите цели на управлението. По своя характер контролингът е информационно-аналитична
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дейност и не обхваща властническите функции по
вземането на самите управленски решения, което
е право и отговорност на ръководния мениджмънт.
Неговата роля е свързана единствено с процесите
на подготовката и осигуряването на реализацията
на тези решения. Затова понякога упражняващият
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функциите по контролинга се сравнява с втория пилот в самолета, чиято основна задача е да следи
приборите на таблото и външната информация и
да подпомага първия пилот във вземането на решения и тяхното изпълнение.

Фиг.1. Схема на контролинга като система от функции
Контролингът като интегрирана система от
планови и контролни дейности изисква като своя
предпоставка наличието на управленска информационна система, която да дава възможности за:
- въвеждането на многомерни бази данни и
модели и тяхното свободно структуриране;
- структурно интегриране на различни управленски модели и методи за обработка на
информацията;
- системно актуализиране на възможностите
й за работа в реално време;
- адаптивност и отвореност, непрекъснато съобразяване с предмета и обектите на планирането
и контрола, вертикално и хоризонтално разширяване на базата от данни и модели.
През последните години прилагането на сис-

темата за контролинг на производствената дейност
се превърна в предпочитана и водеща стратегия в
областта на управлението на промишленото предприятие. Основна предпоставка за тази ориентация е утвърждаването на монетарните цели на предприятието като приоритетни фактори на успеха. А
основното предимство на успешно приложената
система за контролинг е целеустремяването на цялостната дейност на промишленото предприятие
към постигането на желаните финансови резултати.
В табл.1 са посочени данни относно това как
за някои от водещите световни компании се е променила печалбата като процент от приходите след
въвеждането на съответна система за производствен контролинг.

Табл.1 Ръст на печалбата като % от приходите след въвеждането на система за контролинг
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Според направено проучване на CIA, предприятията, които успешно са приложили системата за контролинг на производствената си дейност,
се отличават най-вече със следните две обобщени
положителни характеристики:
1) в състояние са да предвиждат промените
в околната бизнес среда и да реагират гъвкаво спрямо тях, т.е. характеризират се с бърза и адекватна
адаптивност;
2) в състояние са да се ориентират в това
какви възможности съществуват за максимално
ефективно осъществяване и реализиране на производствената дейност, т.е. характеризират се с
добра координираност.
Проблемите във връзка с изпълнението на
основните задачи на производствения контролинг в
сферата на информационното осигуряване, биха
могли да се групират така:
- проблеми относно провеждането на единна
счетоводна, отчетна и информационна политика съобразно целите и задачите на контролинга;
- проблеми относно разработването и прилагането на методи и модели за автоматизирана обработка и анализ на отчетността и информацията;
- проблеми относно създаването на интегрирана управленска информационна система и подпомагане на нейното използване от различните йерархични структурни звена;
- проблеми относно адаптирането на структурата и формата на управленската счетоводна и др.
отчетност и информация съгласно модела на ефективно информационно осигуряване на производствения контролинг.
Един от основните проблеми на информационното осигуряване на производствения контролинг
е създаването на т.нар. “ранно предупредителна
система”. Нейното предназначение е чрез специално създаден механизъм за ефективно събиране
и обобщаване на информация тя своевременно да
достига до мениджърите на предприятието, благодарение на което те ще са в състояние бързо и
адекватно да реагират на евентуалните “ранно-предупредителни” сигнали за настъпване на опасност.
Чрез тази система значително се подпомага процеса на управление, тъй като се обезпечава един
постоянен поток от информация, с помощта на която да се “улавят” своевременно белезите на опасността много преди тя да бъде видима и осезаема.
Конкретно за производствения контролинг под
“опасност” се имат в предвид всички неблагоприятни и непредвидени процеси, водещи до значителни отклонения в параметрите, характеризиращи нормалното протичане на целия производствен и технологичен процес. Ролята на “ранно-предупредителната система” е улавянето на слабите сигнали

за настъпване на опасност, както и разработването на механизъм за нейното предотвратяване или
най вече минимизиране на отрицателните последици от нейното настъпване.
В пазарно развитите индустриални страни
съществува огромен по обем литература, в която
се изследват механизмите за създаване и използване на “ранно-предупредителна система” за преодоляване на кризата. Задълбочен анализ и основни концепции относно тази проблематика са изложили в дисертационните си трудове Gizela von
Lahneisen и John и Kristek. Оказа се, че най-голямо препятствие при създаването на механизъм за
“ранно-предупредителна система” в едно предприятие е информационното обвързване на тази
система, от гледна точка на теорията за хаоса, със
стойностите на параметрите, от които да се съди
предварително за неговото настъпване. Трудността
произтича най-вече от това, как да се определя кои
данни биха могли да се класифицират като слаби
сигнали и предупреждение за начало на хаотично
движение и кога то е под формата на смущение,
конфликт, криза или катастрофа.
Въпреки това, общо е схващането, че създаването на една такава “ранно-предупредителна система” ще почива на принципа на отношението между следните основни съставни елементи (фиг.2):
- слаби сигнали (данни) от околната среда, свидетелстващи за евентуалното настъпване на хаос
(означени са с 1 на фиг.2);
- периферни елементи(датчици) за улавяне и
регистриране на слабите сигнали за настъпването
на криза (означени са с 2 на фиг.2);
- централен елемент за събиране, обработка
и оценка на всички сигнали (означен е с 3 на фиг.2).
Най-общо, производствено-стопанската
дейност на дадено предприятие обхваща следните
четири етапа (фиг.2):
1) Първи етап (А-Б) - постъпление на финансовите ресурси от инвеститорите и кредиторите;
2) Втори етап (Б-В) - превръщане на тези финансови ресурси в производствени фактори на
производството;
3) Трети етап (В-Г) трансформация (комбинация) на производствените фактори и превръщането им в готови продукти или услуги;
4) Четвърти етап (Г-А) - обмяна на готовите
продукти (услуги) чрез търговските сделки за входящи потоци финансови ресурси, последващото им
разпределение от мениджърите на предприятието
между инвеститори и кредитори и отново въвеждане в производството.
Необходимостта от създаване на условия за
плавно и безпроблемно протичане на производствения процес в предприятието налага внедряване-
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то на съответстваща и ефективно функционираща
“ранно-предупредителна система” за всеки от тези четири етапа на производствено-стопанската му
дейност. Подборът на основните показатели, оценявани като критерии за наличие на хаос или ред е
сложна и нелека задача, с която ще се наложи да
се справят мениджърите на предприятието. Слож-
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ността произтича най-вече от факта, че подборът
на показателите ще е диференциран и специфичен в зависимост от конкретната производствена
дейност на предприятието и затова е трудно да се
предложи обобщаващ модел за основните показатели, които сигнализират за възникване на хаос.

Фиг. 2. Схема на съставните елементи на ранно-предупредителна система, обвързани с етапите на
производствено-стопанската дейност на предприятието
Gold B предлага идея относно честотата на
замерване и анализиране на вече определените показатели за настъпващ хаос. Според него, ако оперативното ръководство прави регулярни замервания и анализи на тези показатели в първите два
етапа на производствено-стопанската дейност, а в
третия и четвъртия етап тези замервания и анализи са непрекъснато, то така ще се осигури максимална ефективност на “ранно-предупредителната
система” за улавяне на слабите сигнали на нарастващия хаос.
Относно производствената дейност в едно
предприятие биха могли да се обобщят следните
показатели, параметрите на които да се следят за
евентуална настъпваща опасност:
1) цените на крайните продукти (отношението

на оборота към натуралния обем продукция);
2) относителните разходи на единица готова
продукция (отношението производствени разходи
към обем натурална продукция);
3) ефективността от използването на заданията, технологично оборудване, технологичното ноухау и другите елементи на дълготрайните активи
(обем натурална продукция към производствената
мощност);
4) ефективността на вложенията в основен
капитал (дълготрайни материални активи), като отношение между производствена мощност и вложенията в основен капитал;
5) разпределение на инвестициите между дълготрайни материални активи и краткотрайни материални активи (отношение между основен капитал
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към инвестиран капитал);
6) отчитане обема на задълженията на предприятието спрямо обема на инвестираните в предприятието средства.
Получават се шест контролни показателя, които изцяло характеризират резултатите от производствено-стопанската дейност на предприятието
и отразяват както физическите така и икономическите оценки на потоците в краткосрочен и дългосрочен аспект.
За да се получи синергетичният ефект от действието на механизма, мениджърът на производственото предприятие трябва да се ръководи от следните правила (принципи):
1) да не се стреми към максимизиране на резултатите от дейността на всяко отделно структурна единица или технологичен процес, а да се старае да открие тяхната най-добра комбинация, която да съдейства за максимизиране на общата
ефективност от дейността на предприятието;
2) задължително да разглежда варианти за интегрирано изменение и въздействие върху отделните фактори:
- варианти на цените на продукта;
- варианти на обемите физическа продукция;
- варианти на инвестиции и др.
3) системно да следи данните относно
стойностите на представените шест показателя като
се стреми максимално добре да ги обвързва със

структурата на предприятието и нейния йерархичен строеж. По този начин ще се изгради и йерархичната интегрирана система от показатели, положени в основата на наблюдението и оценката за
наличието на хаос от специално изградената за
целта “ранно-предупредителна система”.
Необходимо е да се подчертае, че в условията на криза в преходния период е решаваща ролята на материалната сфера, т.е. на оперативните
задачи по доставката на ресурсите, оптималната
им комбинация при минимални производствени
разходи и реализацията на произведените продукти или услуги. В тази връзка задачите на раннопредупредителната система са следните:
- оценка на признаците на хаоса в оперативната фаза на стратегическия мениджмънт;
- разработване на варианти за оперативни и
стратегически решения за своевременно отстраняване на нежеланите отклонения и оцеляване на
предприятието;
- подготовка на условия и предпоставки за разработване и внедряване на оздравителни стратегии.
На фиг.3 е представен механизмът на действие на ранно-предупредителната система в материалната сфера, като инструмент на оперативния
производствен контролинг. Това е едно обобщено
принципно виждане на концепцията за модел на
производствения контролинг като ранно-предупредителна система за предотвратяване на кризата.

Фиг.3. Концептуален модел на производствения контролинг, като ранно-предупредителна система
на предприятието в условията на хаос.
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От фиг.3 се вижда, че основните управленски
механизми на производствения контролинг, като
ранно-предупредителна система са:
- механизъм за улавяне на слабите външни и
вътрешни сигнали;
- механизъм за анализиране на сигналите и
оценяване на тяхното въздействие при проявление
на различни форми на хаоса;
- механизъм за координиране и хармонизиране дейността (функциите и задачите) на структурните звена на предприятието;
- механизъм за разработване на различни алтернативни варианти за ликвидиране или компенсиране на отклоненията (белезите и формите на
хаоса), а така също и на предложения за преструктуриране.
За изграждането на система за производствен контролинг като ранно-предупредителна система за подпомагане дейността на предприятието
в условията на хаос е необходима следната осигуреност от гледна точка на практиката: постоянен
поток от информация за състоянието в момента
като база за изграждане на тази система за производствен контролинг; управленска политика, конкретизирана като глобални цели и водена от приоритетни стратегии. На тази основа фактически се
осъществява планирането, информационното осигуряване и контролирането на промените като част
от политиката на предприятието.
В заключение може да се обобщи, че промишлените предприятия, прилагайки специално
пригодени за дейността си ранно-предупредителни системи като основни системи за генериране
на информация и акцентирайки върху подобряване
на механизмите си за планиране и контрол на производствената си дейност, биха могли да се опитат да интегрират система за производствен конт-
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ролинг с цел повишаване на конкурентноспособността си. Нейното въвеждане в предприятието налага цялостно преструктуриране на механизмите
за организация на производствената и административно-счетоводната отчетност, така че да се осигури непрекъснат поток от информация за видовете разходи и тяхната структура по продукти, групи
продукти, звена, както и информация относно продажбите на предприятието по продукти, отдели и
клиенти. Препоръчително е индустриалното предприятие да усъвършенства и модернизира системите си за текущ производствен контрол и да инвестира в създаването на електронна система за
набавяне на информация, която ще позволи своевременна и ефективна координация между елементите на контролинга – планиране, контрол и информационно осигуряване.
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DATA PROBLEMS IN PRODUCTION CONTROLLING
Stojanka Petkova

SUMMARY
In the present work it is made an experience to be paid attention what of a great importance and significance could
be for the survival of an enterprise in the conditions of Global Economic Changes the knowledge and initiating of the
system of production controlling. It is shown what could be the data problems and how they could be solved.
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WEB-БАЗИРАНА БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА УОГС
Боряна Делийска, Магделина Божанкова, Владислав Тодоров, Гроздан Широв
В статията е разгледана необходимостта от създаване на Web-базирана бизнес-информационна система
(БИС) за оперативно управление и контрол на учебно-опитно горско стопанство (УОГС). Предложена е методика
за нейното изграждане. Дадена е структурната схема на БИС и описание на отделните й модули.
Ключови думи: бизнес-информационна система, Web, горско стопанство, оперативно управление.
Key words: business information systems, forest range, operating management, web-based application

1. Цел и постановка на задачата
Web-базираните информационни системи са
новост за отрасъл “Горско стопанство” у нас.
Ефектът от внедряването им се изразява в повишаване на гъвкавостта и ефективността на управлението на държавните лесничейства и дивечовъдни
станции [1,2].
С най-голяма динамика и най-трудоемки са
дейностите по оперативното управление и контрол.
От друга страна, данните от тези дейности са основа за стратегическото и тактическото планиране
в горското стопанство.
Предвид горните съображения, както и за нуждите на обучението на студентите в ЛТУ в настоящата работа е проектирана и разработена webбазирана БИС за оперативно управление и контрол
на основните горскостопански дейности в УОГС.
Методиката за изграждане на БИС за горското стопанство е обвързана с модерните технологии за информационно обслужване (Интернет,
интранет, WWW и web-програмиране).
2. Методика за изграждане на БИС за оперативно управление на УОГС
Включва следните етапи:
1. Определяне на предназначението и типа на
БИС;
2. Проучване на съществуващи модули от
БИС и бази данни в отрасъла;
3. Проучване на програмно-техническото осигуряване на УОГС;
4. Проучване на дейностите и структуриране
на модулите на изгражданата БИС;
5. Анализ на първичните документи;
6. Проектиране на структурата и моделите на
данните в системата;
7. Избор на развойни среди и web-сървър;
8. Определяне на стратегия за отдалечен достъп до БИС и средства за защита на информацията;
9. Проектиране на елементите за поддържане на данните – менюта, екранни формуляри и
отчети;
10. Съставяне на алгоритми и програмиране

на модули от системата;
11. Тестване на системата с експериментални данни и внасяне на корекции;
12. Документиране на системата
13. Внедряване
3. Основна структура на системата
Предвид горната методика и направеното пилотно проучване е проектирана web-базирана БИС
за оперативно управление и контрол на лесокултурните мероприятия (ЛКМ), дърводобива, реализацията на дървен материал и ловностопанските
дейности (ЛСД) в УОГС. Тази БИС е свързана с
локалната мрежа на ЛТУ, а чрез Интернет – и с
локалните компютърни мрежи на двете УОГС към
ЛТУ. Структурата й е показана на фиг. 1.
Създадената БИС е обособена в 2 основни модула:
1. локална БИС – съдържаща базата данни и
софтуера за оперативно управление на конкретното УОГС;
2. web-БИС – съдържаща реплика (копие) на
локалната БИС и софтуер за извеждане на справки за нуждите на университета и висшестоящите
организации.
Тези два модула са във варианти за двете
УОГС към ЛТУ.
Базата данни, заявките, формулярите и отчетите на локалната БИС са проектирани за СУРБД
MS Access’97. Тази среда е широко разпространена, удобна за проектанта и потребителя,
с достатъчно бързодействие и изисква минимални
ресурси. На този етап от проекта, предвид обема
на дейностите, които автоматизира, локалната БИС
е предназначена за 1 работно място.
Съществуват различни програмни средства
(Perl, JavaScript, PHP, ASP и др.) за създаване и
поддържане на web-базирания софтуер с компонентите на сървъра и клиента. Избрана е програмната среда ASP (Active Server Pages) за MS
Information Server под Windows 2000.
Предимствата на ASP, които обуславят широкото
й разпространение, са в нейното бързодействие,
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простота и максимална защита на информацията.
Важно обстоятелство е и факта, че ЛТУ притежава лиценз за СУРБД Access’97 и ASP.
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съдържащо три подменюта за:
• поддържане на номенклатури;
• поддържане на месечен и годишен план и
първични документи за отчет на труд и дейности;
• справки за месечно планиране и отчет на
горскостопанските дейности.

4. Структура на локалната БИС
Подробно описание на структурата на базата
данни и управлението на локалната БИС е дадено
в [4]. Потребителят стартира задачи от главно меню,

Страници
на горското
стопанство
за България

Начална страница
на сайта на ЛТУ

Начална страница
на УОГС при ЛТУ

Главно меню

Поддържане
на номенклатури

Поддържане
на първични
данни за
план/отчет

Главно меню
Информация за
УОГС – с. Бързия

Информация за
УОГС – Юндола

УОГС Бързия
Главно меню

УОГС Юндола
Главно меню

Реплика на БД Бързия

Реплика на БД Юндола

Справки за
месечен план
и отчет

Справки за
месечен план
и отчет

Справки

База данни

Локална мрежа Бързия

Поддържане
на номенклатури

Поддържане
на първични
данни за
план/отчет

Справки

База данни

Локална мрежа Юндола

Web БИС на УОГС
Сървър на ЛТУ

Фиг. 1. Обобщена структура на Web-базирана бизнес информационна система за УОГС

Фиг. 2.

Фиг. 3.
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Подменюто за поддържане на номенклатурите включва формуляри за въвеждане, актуализиране и изтриване на записи от таблиците с класификатори на ЛКМ, ЛСД, дървен материал, норми,
разценки и мерни единици. Използват се данни от
съществуващите утвърдени класификатори за норми и разценки на труд и дейности [2, 5, 6] (фиг. 2).
Подменюто за поддържане на данни за месечен и годишен план (фиг. 3):
• сеч на дървен материал;
• извоз на дървен материал;
• реализация на дървен материал;
• дърводобив за местно население;
• ЛКМ;
• ЛСД
• първични документи за отчет на труд и дейности.
Предоставена е възможност за многократна
актуализация на плановите данни, но отчетните не
могат да се променят след изпълнение на операцията за месечно приключване.
Подменюто за справки съдържа 4 справки,
изисквани от Министерство на финансите (фиг. 4).

Фиг. 4.
5. Структура на web-БИС
Съгласно известните принципи на web-базирания софтуер, Web-БИС се състои от база данни,
софтуер за управлението й – в случая ASP
скриптове, и HTML страници за връзка с клиентите.
Разположена е на сървър от локалната мрежа на
ЛТУ. Основното й предназначение е да предоставя
справки по заявки от клиентите (гл. счетоводител,
помощник-ректор на ЛТУ и др.). Справките са същите както в локалната БИС (фиг. 5).

Фиг. 5.
Базата данни е реплика на локалната БИС.
Достъпът до нея е защитен с парола от страницата за връзка с клиента са.
6. Технология на експлоатация
Избраната технология на експлоатацията на
web-базираната БИС за оперативно управление на
УОГС към ЛТУ е обусловена от наличните програмно-технически средства и типа на свързване
към Интернет.
В ЛТУ е осигурен 24-часов непрекъснат некомутируем достъп до Интернет, но в УОГС – Бързия
достъпът е комутируем, а в УОГС – Юндола засега липсва връзка към глобалната мрежа. По тази
причина се налага периодично създаване на реплики на локалните бази данни.
БИС е проектирана така, че бъдещото усъвършенстване на връзката с Интернет няма да промени принципно структурата й и интерфейса с
потребителите.
7. Заключение
Понастоящем информацията от УОГС към
ЛТУ и другите висшестоящи организации се предава чрез дискети или по електронна поща. Липсва
единна локална компютърна информационна система за планиране и отчитане на всички горскостопански мероприятия. Предложената БИС ще доведе до икономия на труд и време, както и до повишаване на качеството на информацията.
Не на последно място, целесъобразно е настоящата web-базирана БИС за оперативно управление на УОГС да се разработи във варианти за
държавните лесничейства и дивечовъдни станции
у нас.
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WEB - BASED BUSINESS INFORMATION SYSTEM FOR OPERATING
MANAGEMENT OF TRAINING FOREST RANGE
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SUMMARY
The article considers the necessity and methodology for building of a Web-based business information system
(BIS) for operating management of training and experimental forest range. The structure and separate modules of BIS
are given and the software platform is grounded.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2002(6)

ПРОБЛЕМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В МЕБЕЛНИЯ БРАНШ
Владислав Тодоров, Красин Стоянов
Лесотехнически университет - София
Разгледани са проблеми на методологията и организацията при използването на СУБД MS Access’97 като
технология за информационно осигуряване на управленската дейност в малки и средни фирми от мебелния
бранш. Разгледани са етапите на проектиране, изграждане и внедряване на компютърна информационна система
за управление на заявки. На основата на характеристика на особеностите на управлението на подобен род
фирми са изведени основните изисквания към функционалните и експлотационни характеристики на информационната система. Изводите са илюстрирани с пример на СУБД за управление на заявки в малка фирма от
мебелния бранш.
Ключови думи: информационно осигуряване, бази данни, организация и управление, малки и средни
предприятия.
Key words: Information systems, Microsoft Access DBMS, SME,

Проблемите, които са разгледани, възникват
при използване на система за управление на бази
от данни за информационно осигуряване на малките и средни фирми в мебелния бранш. За тяхното безпроблемно решаване е достатъчно използването на добре познатата ни MS Acces 97.
Основните резултати са изведени на базата на конкретна методическа разработка.
За изграждането на надеждна и ефективна
система за информационно обслужване на управлението в условията на глобална конкурентна среда УИС прилага и развива свои специфични методи,
които я отличават от други сродни научни направления. Това са методите на системното проектиране и системното програмиране. Тяхната същност
се състои в изучаването и в изграждането на ефективен информационен модел на фирмата, който
гъвкаво и динамично да се адаптира към промените на пазарната среда и динамиката на глобалната
информационна инфраструктура.
На основата на информационния модел на
фирмата се създава и оптимизира информационната технология на управление на фирмата. [1]
В нея са разгледани етапите при проектирането на цялостна управленска информационна система ( УИС ), дефинирани са и проблемите съпътстващи разработването на иновационния проекта.
Разгледани са общите характеристики на фирмите,
работещи в този бранш, техните проблеми и решаването им с помощта на съвременните компютърни информационни системи, с цел да се повиши конкурентоспособността на фирмата, нейната
ефективността при работа и да се подпомага постигането на целите на фирмената стратегия.
Изграден е типов управленски и функционален модел на примерна фирма, като на тази база
е разработена и конкретният програмен продукт с

помощта на MS Access 97. В него е обърнато внимание на процеса на формиране на поръчката от
клиента, след това на съставяне технологична карта на изделието и производство на съответния
продукт.
Основни етапи при проектиране и изработване на УИС са следните:
Проучване
• фирмен профил, пазарен екран и стратегия
на фирмата
• изучаване на информационните потребности
• поставяне на целите на конкретен иновационен проект
• изясняване начина, по който ще се постигат
целите на проекта
• разработване на бизнес план на конкретния
иновационен проект
Проектиране
• изясняване на управленския модел
• изясняване на функционалния модел
• изясняване на информационния модел
• изясняване модела на базите данни
• спецификация на документацията
• организационна схема на функционирането
на системата.
Разработване
• програмиране
• тестване
• адаптиране
• изпитване съгласуваността на програмния
продукт с други БИС
• приемане на готовия продукт
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Внедряване
• пробна експлоатация
• обучение
• сравняване на резултатите
• приемане / отказване
Поддръжка
• наблюдения
• профилактика
• диагностика
• сигурност – мерките за сигурност винаги са
недостатъчни
Развитие –управление на иновационен проект[2].
При разработването на конкретната система
за управление на бази от данни, могат да възникнат следните въпроси и проблеми, които са по –
важни и трябва да се вземат в предвид:
1) Особености, които се налагат от възприетата организация на работа - системата на поръчките по която работят всички фирми от малкия
и среден бизнес в бранша.
2) Проблеми с информационното осигуряване – сигурността на данните. Как може да се решат с помощта на СУБД MS Access.
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3) Грешките, които възникват при работа със
системата, т.е. да има обработка на грешки за
улеснение на потребителя както и подходяща помощ при работа.
4) Необходимост от локална компютърна мрежа или от интернет мрежа.
1. Особености, които се налагат от възприетата организация на работа
( системата на
поръчките ).
Още на етап проучване се налага спецификата на отделното работно място. Т.е. работата по
системата на поръчките преминава с регистриране на поръчката от деловодителя, изработване на
технологична карта от технолога, производство на
поръчката, заплащане на поръчката от клиента и
издаване на готовата продукция фиг. 1. Именно това
налага спецификата на отделното работно място,
така че при изграждане на СУБД се налага всеки
по тази линия да ползва отделно работно място (
отделен компютър със зададени конкретни права
на достъп ). Възможно е и работа на един компютър с различни права и пароли за всяка една
длъжност, но тогава се рискува много от гъвкавостта на системата.

ДЕЛОВОДИТЕЛ

КЛИЕНТ

1. РЕГИСТРИРА заявката
2. КОНТРОЛИРА
3. ПРИКЛЮЧВА заявката

1. ИЗПРАЩА заявката
2. ЗАПЛАЩА поръчката

ТЕХНОЛОГ

БРИГАДИР
1. Организира
изпълнението на
заявката

1. Изготвяне на
технологичната карта
2.Контролиране и
промяна на
технологичната карта

ЗАПЛАЩАНЕ
КАСА

ГОТОВА
ПРОДУКЦИЯ
СКЛАД 1

Фиг. 1. Функционален модел на фирмата

ПОРЪЧКА
МАТЕРИАЛИ
СКЛАД 2
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В случая реализираната СУБД използва предимствата на локалната компютърна мрежа ( всички потребители ползват една база от данни и са
разделени по различни компютърни системи ). Ще
се спрем по - подробно и нагледно на това как всяка от връзките във Фиг.1 е осъществена на практика в системата.
Поръчката от клиента се извършва директно
в модула от системата наречен поръчки (фиг. 2.),
където се избират поръчаните продукти техния

брой, евентуално покритие и цвят, като е предвидено място и за допълнителни бележки. От командните бутони има възможност за печат на ценова
листа (прил. 1), добавяне на нова поръчка, изтриване на съществуваща, търсене,както и добавяне
на нов клиент от модула клиенти (фиг. 4). Сумите
формирани по дадена поръчка са реализирани на
бутон чрез модула суми по поръчките (фиг. 3), където може да се разпечата и конкретната оферта
на клиента (прил. 2).

фиг. 2 Модул поръчки

Фиг. 3 Модул клиенти
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Фиг. 4 Модул суми по поръчките
От фиг. 2 се вижда, че всяка поръчка има уникален номер, изпълняващ я технолог, дата на приемане и на изпълнение на поръчката. Придвижването между поръчките се осъществява с навигационните бутони.
На фиг. 3 ясно е отразен броя на поръчаните
продукти, единичната цена, общата сума, както и
крайната сума на поръчката
На фиг. 4, където има пълна информация за
клиентите, има подобни на другите командни бутони за добавяне, изтриване и търсене на клиент,
както и съответните навигационни такива.
По нататък изпълнението на поръчката преминава в ръцете на технолозите и бригадирите, които използват модулите от фиг. 5 и фиг. 6.
Технолога може да променя съществуващите технологични карти, ако няма в наличност някой
детайл например. Може да изготвя нова технологична карта (фиг. 5), което е изключително важно
за гъвкавостта и конкурентоспособността на една
такава фирма работеща по системата на поръчките.
Бригадирът следи за складовите наличности
чрез модула склад, където той може да въвежда
нови детайли, изтрива стари, да търси както и да
променя доставчика им (фиг. 5).
Информационният поток между клиента и деловодителя се осъществява от модул поръчки
(фиг.2), между деловодителя и технолога от моду-

Фиг. 5 Модул технологични карти
ла поръчани продукти (фиг.7), между бригадирът и
склада от модул склад (фиг.6), от модул справки
поръчки (фиг. 8) и от модула доставчици (фиг.9)
Чрез модула поръчани продукти (фиг.7) технологът и бригадирът могат да се ориентират за
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Фиг. 6 Модул склад

Фиг. 7 Модул поръчани продукти
направените поръчки, датата на изпълнението им,
да разпечатат поръчката и да осъществяват търсене на поръчка по клиент, по номер и т.н. Може да
се разпечата детайлно поръчката чрез съответния
команден бутон.
Чрез модула доставчици (фиг.9) бригадирът
може да добавя нови доставчици както и да изтрива съществуващи. Цялата информация за определен доставчик може да се разпечата чрез съответ-

ния команден бутон.
Чрез модула продуктова листа (фиг.10) всеки от фирмата може да се ориентира за вида и
цената на определен продукт, като само членовете на управляващите звена могат да извършват промени в цените на продуктите. Със съответните бутони може да се създава нов продукт, да се изтрива съществуващ да се търси, както и да се разпечата актуална ценова листа (прил.1).[4]
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Фиг. 8 Модул справка поръчки

Фиг. 9 Модул доставчици
Именно тук вече възниква въпроса за сигурноска тя бива :
тта на данните и как тези данни да се опазят от неп• технически – загуба, унищожаване, изхабяравилно и неправомерно въвеждане или от неподховане на масив от данни. За тази цел са създадени
дящо използване от служителите във фирмата.
много средства, които осигуряват надеждното съхранение и възстановяване на данните.
2. Проблеми с информационното осигуря• софтуерни – в следствие на използване на
ване – сигурността на данните. Как може да се
ненадеждни продукти, недостатъчно добре разрарешат с помощта на СУБД MS Access.
ботени и тествани програми. Опасността при тях е
Информационната сигурност – свързва се със
от невъзможността от съвместимост на данните,
създаване на подходящи условия (технически и
с които работят различните програми, а н възможнормативни), които да позволят в обществото да
ността от загубване. Софтуер трябва да е стандарможе да се запази правото на отделната личност
тен (да е съвместим с останалия софтуе ).
да има тайни и система за осигуряване защита на
• организационни – свързани са с неоторизиданните от неоторизиран достъп.
ран достъп до компютърната информация и факВинаги съществува опасност от загуба на комтор на риска е компютърното хакерство ( кражба
пютърна информация, според източниците на рисна компютърна информация ).[3]
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до модула технологични карти, както може да въвежда и нови продукти. Предвидено е и резервно
име Power в случаите, когато е необходима профилактика на базата и изчистването от ненужни
записи, което се прави от специалист, с зададените права на достъп, като той няма право на каквито
и да било изменения в системата.
За всички потребители е предвидено преглеждане на клиентите, преглеждане на продуктовата
листа, както и на справките за съществуващите
поръчки. По този начин е повишена сигурността на
данните, като са намалени рисковете от злоупотреби (всеки потребител има свое име и парола и
на който и компютър да я пусне вижда само разрешеното му). В процеса на работа може да се добавят и други потребители и нови нива на достъп до
системата.

Фиг. 10 Модул ценова листа
Трябва да се организира достъпа до базата
данни. Използва се за да се осигури надеждно и
безопасно използване и съхранение на данните.
Това става на софтуерно и организационно равнище. Съвременните СУБД в това число и MS Acces
97, осигуряват пароли при влизане в базата данни,
ограничават правата на достъп по нива на достъп,
зашифрова се служебната информация, криптират
се данните на техническия носител и може да работи с тях само този, който знае ключа.
Използваните мерки за сигурност в случая са
пароли за достъп до базата данни. При стартиране
на програмата се появява прозорец за въвеждане
на потребителско име и парола. Въведени са акаунти за отделните потребители, като са им зададени отделни права и нива на достъп. Всичко това се
прави с цел защита на базата от неправилна експлоатация както и за намаляване възможността от
злоупотреби. Всичко това е организирано чрез отделна т. нар. системна база от данни.
Например само администраторът на базата
може да прави каквито и да са промени по външния вид на програмата. Името, с което влиза е
Admin с парола 1111. За деловодителя е предвидено достъп само до модул поръчки и някои
справки, няма достъп до склад и технологични карти.
Потребителското име е Sekretarka без парола (
по време на истинската експлоатация на базата се
задава желана парола ). Бригадирът има достъп
до модула склад – име Brigadir без парола.
Технологът използва име Tehnolog и има достъп

3. Грешките, които възникват при работа със
системата, т.е. да има обработка на грешки за
улеснение на потребителя както и подходяща помощ при работа.
При работа със системата възникват много
чисто технически грешки, които водят до задръстване на базата с ненужни или грешни записи, а
много често и до грешното й функциониране. За
това се изгражда т. нар. система за обработка на
грешки. Състои с в това, че при неправилно въвеждане се показва, че въведеното е грешно и на какви правила трябва да отговаря то. Например датата на изпълнение на поръчката не може да е по –
назад във времето от датата на когато ще е готова
поръчката и т.н. За това много внимателно трябва
да се разработи такава система и е необходимо
това да стане след етап обучение за да може да се
типизират основните грешки. Като трябва да се
знае, че в никакъв случай обучението на персонала в работа с програмата не отменя направата на
такава система за обработка на грешки.
Също толкова необходима е и помощната система т.е. да може да се получава по – пълна информация за начина по – който работи програмата. Това
се прави с цел да може да се отговори на – най често
задаваните въпроси възникващи при потреблението
(те също основно се систематизират на етап обучение при изграждането на такава УИС). Може да се
отиде още по напред с разработка на Интернет базирана система за помощна информация и поддръжка
на програмата. Предимствата биха били освен 24
часа на денонощие възможност за задаване на
въпроси, така и непрекъснатото обновяване и следене за нормалната работа на програмата, отдалечено
от Интернет. Което много улеснява както
администратора, така и потребителите на системата.
В този дух е възможно и разработването на WEB базиран модул за приемане на поръчки по Интернет.

Проблеми на оганизацията и технологията на ...

4. Необходимост от локална компютърна
мрежа или от интернет мрежа.
Локалната компютърна мрежа представлява
техническа и програмна система, в състава на която влизат персонални компютри, свързани помежду си с кабелна мрежа, управлявана от мрежова
операционна система, предназначени да изпълняват функциите:
1. пряк обмен на данни;
2. използване на общи бази данни;
3. предоставяне на общо дисково пространство и общ достъп до други ресурси на компютрите
от мрежата.
Факторите, които правят по-ефективна работата в локална компютърна информационна мрежа по
сравнение с технологията на компютърния офис:
1. Увеличаване на съвкупните капацитетни
възможности на ЛКМ спрямо общия сбор на персоналните компютри в мрежата (ефекта на общото дисково пространство);
2. Намаляване на еднократните разходи за
покриване на потребностите от общи технически
устройства като принтери и др.
Освен намаляването на еднократните разходи за придобиване на техническите средства, локалната компютърна мрежа има и други предимства при използването и в УИС. Например спецификацията за отделно работно място се осъществява
безпроблемно.
При отдалечени обекти на фирмата обаче възникват проблеми. Например склада е в друг град.
Тогава изграждането на такава връзка е финансово
неоправдана за малкия и среден бизнес. Има възможност за изграждане и на безжични компютърни
мрежи, но и те струват твърде скъпо. Много добре
би било в такъв случай да се използва глобалната
мрежа Интернет. По този начин се намаляват многократно разходите за изграждане, функциониране и
поддръжка на мрежата. Единствено се заплащат месечните такси за достъпа до Интернет.
Както е отбелязано по горе, може да се направи поддръжка на базата и помощна информация
по Интернет, като така отпада намесата на място
на системният администратор. Може да се разработи и модул за приемане на поръчките по
Интернет, което значително ще повиши конкурентоспособността на фирмата. Ще може хора от цял
свят да преглеждат продуктовата листа и да поръчват продукти по Интернет, което е възможно след
приемането на закона на електронния подпис, както и разплащанията по Интернет.
В този случай обаче възниква и въпроса за
сигурността в Интернет!
Опасностите при използване на Интернет са
свързани с това, че правилата на неговото ползва-
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не са етични (доброволни). Само един ако не спазва тези правила пречи на всички. Опасностите за
всички потребители са свързани с:
1 – нарушаване на неговите права на тайна
на личността
2 – загуба на ценна и критична информация
3 – опасност от функционални повреди на хард
диска
4 – атакуване с ненужна информация, която
губи време
Вече преките потребители на Интернет, дори
домашните потребители са застрашени. Затова е
виновна самата Интернет технология, която се развива много бързо – бързината на връзката увеличава времето за достъп. Легализацията на хакерските продукти доведе до увеличаване на опасността.
Сигурността в Интернет е система от мерки, която
всеки трябва да вземе индивидуално. [1].
При едно такова използване на Интернет за
целите на УИС трябва да се вземат в предвид следните мерки:
• редовно да се архивира базата от данни и
по възможност да се криптира.
Криптирането означава да се прекодира съдържанието на файла във вид, достъпен само за
държателя на ключа.
• да се проверява редовно за вируси
Като цяло използването на Интернет базирана СУБД има своите предимства за малкия и среден бизнес, като основни фактори за това са местонахождението на отделните обекти, намаляване
действието по работни места на системния
администратор, както и не на последно място възможността за поръчки по Интернет.
Накрая искам да обобщя, че използването на
MS Acces 97 за информационно осигуряване на
малкия и среден бизнес в мебелния бранш е много
оправдано. С използването на този широко разпространен и сравнително евтин програмен продукт
се решават всички проблеми на една такава фирма,
системата е достатъчно гъвкава и с възможност
за промени (както се променя и самата фирмата),
лесно се поддържа и администрира. За това смятам, че е идеална за използване като система за
управление на информационните потребности на
малки и средни фирми в този бранш.
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Приложение 1 – Ценова листа
ЦЕНОВА ЛИСТА
ЗА ДОМА ООД

Адрес, София 1447
ул. Оборище №56

тел 02/9511234 факс
02/9511236

ЦЕНА

223,00 лв.

ЦЕНА

Гардероб

223,00 лв.

Витрина

Посочените цени са в български лева с включено ДДС.
В цената е включено покритие на продукта по избор.

Приложение 2 – Оферта за клиент
ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ
ЗА ДОМА ООД

Адрес, София 1447
ул. Оборище №56

КЛИЕНТ: СОНАТА
ПОРЪЧКА №2
Готово за: 25.3.2002 г.

Дата заявка: 18.3.2002 г.
Наименование
Витрина
Етажерка

тел 02/9511234 факс
02/9511236

Вид покритие
имитационен орех
имитационен орех

Цвят
няма
няма

Цена
244,70 лв
75,00 лв

Бр.
2
2

Общо
489,40 лв
150,00 лв

Бележки

ОБЩА СУМА: 639,40 лв
Посочените цени са в български лева с включено ДДС.
В цената е включено покритие на продукта по избор.

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF
BUILDING OF THE FURNITURE SME MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS
Vladislav Todorov, Krasin Stoyanov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

SUMMARY
Some methodological and organizational problems in the field of the furniture SME management information
systems are considered in the paper. The MS Access’97 DBMS’s are viewed as useful information technology to
resolve the furniture production information problems.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1-2/2002(6)

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА МАЛКИЯ И
СРЕДЕН БИЗНЕС ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСТРОЙСТВА ЗА МОБИЛНА КОМУНИКАЦИЯ
Радослав Милчев
Лесотехнически университет - София
Предложената статия изследва процеса на създаване на решения за малкия и среден бизнес, осигуряващи
възможността потребителите, служителите и бизнес партньорите да имат достъп до информационни ресурси и
услуги по всяко време, независимо от местоположението си, посредством новите възможности предоставени от
бързото разрастване на Интернет и безжичните системи и представляващи едни от най-новите и значими промени в бизнес средата. Припокриването на тези области, позволява да се формулира мобилния Интернет с неговите възможности за мобилна електронна търговия и осигуряване на сигурни финансови транзакции за своите
потребители.
Анализът на съществуващите традиционни Web базирани бизнес решения позволява да се създадат модели
на аналогични решения, но ориентирани към устройствата за мобилна комуникация с отчитане на техните
специфични особености и изисквания. На тази база са определени основните информационни модели и техните
цели и в резултат е разработен цялостен примерен проект за бизнес приложение от посочения тип.
Разгледани са специфичните особености свързани с използваните устройства, проблемите на локализацията и използването на графични изображения и са предложени конкретни решения базирани на използването на
подхода за динамична настройка на проекта към профила на потребителя и създаване на съдържание чрез използването на бази данни.
Ключови думи: устройства за безжична комуникация, WAP, WML, бази данни, локализация.
Keywords: mobile devices, WAP, WML, database, localization

I. Основни положения.
Необходимостта от оцеляване в условията на
динамично развиващата се бизнес среда, характеризираща се с предизвикателствата на глобализацията, нарастващата конкуренция и промените в
потребителското поведение, принуждават съвременните бизнес субекти да инвестират в стратегии
за бързо адаптиране, високо квалифицирани служители и ноухау, за да повишат собствената си
конкурентноспособност. Възможността потребителите, служителите и бизнес партньорите да имат
достъп до информационни ресурси и услуги по всяко време, независимо от местоположението си, се
явява пряк резултат бързото разрастване на Интернет и безжичните системи и представлява една от
най-новите и значими промени в бизнес средата.
Припокриването на тези области, позволява да се
формулира мобилния Интернет с неговите възможности за мобилна електронна търговия и осигуряване на сигурни финансови транзакции за своите
потребители. По същество мобилните устройства
притежават няколко основни качества, които ги правят особено привлекателни: персонални- устройства намиращи се винаги в непосредствена близост
до потребителя; мобилни- с възможност за комуникация независимо от местоположението; доверителни- естествена среда за работа с приложения за сигурност; използваеми- проникнали са в
всички области на обществото независимо от
възраст, социална принадлежност или професи-

онална ориентация. Както посочва [1], търсенето
на мобилни услуги и бизнес решения свързани с
тях нараства в световен мащаб, като делът на тези
решения за европейските корпорации достига 73%
през 1998 и 91% през 1999. В това отношение
Западна Европа и Япония се намират далеч пред
останалите страни и региони в развитието на електронния бизнес посредством мобилните
комуникации. Тенденциите показват, че потребителите използващи Интернет услуги през мобилни
услуги изпреварват тези, използващи услугите от
офиса или дома си, като очакванията са към 2003
година абонатите на мобилни услуги да достигнат
един милиард. Фирмите и корпорациите, които осъзнаят големия пазарен потенциал на технологията и
предложат съществуващите си услуги през устройствата за мобилна комуникация, или инвестират в неограничените възможности за създаването
на нови стоки и услуги за техните потребители ще
повишат собствената си конкурентноспособност и
възможности за оцеляване.
Създаването на бизнес решения ориентирани
към мобилните устройства за комуникация е резултат на естествената еволюция на традиционните бизнес решения. Техният стремеж е в стимулирането на крайния потребител да взема импулсивни решения и да получава мигновено изпълнение.
Сравнението между класическите и новите технологични решения е показана на фиг.1.
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Фиг.1. Сравнение между традиционните и новите технологични решения по [2].
В резултат на непрекъсната работа по създаването на спецификация, позволяваща разработването на компютърни приложения работещи върху
устройства използващи безжични мрежи за комуникация се създава WAP (Wireless Application
Protocol), чийто програмен модел е показан на
фиг.2. Това е универсален стандарт за пренос на

Интернет съдържание и добавяне на услуги свързани с мобилните телефони и другите безжични
устройства. Тази технология кореспондира с възможностите за използването на нови услуги и голям брой нови потребители на динамично развиващия се пазар на безжичните комуникации.

Фиг.2. Програмен модел на WAP
ІІ. Изследване на технологичните аспекти за
създаването на приложения ориентирани към мобилните устройства.
Разработването на приложения предназначени за работа с теснолентови устройства, мобилни
телефони и пейджъри, се ограничава от някои техни специфични особености: ограничения в наличната памет и изчислителните възможности; малки
дисплеи; ограничени, а в някои случаи и силно затруднени възможности за потребителски вход; тес-

нолентова мрежова връзка. Тези особености определят използването на специално разработени език
за представяне на документи наречен Wireless
Markup Language (WML) и скриптов език. WML се
явява език базиран на eXtensible Markup Language
(XML) [3], и като такъв унаследява неговите особености и правила.
Локализацията на български език на документите предназначени за визуализация върху екраните на мобилните устройства също представлява ос-
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новен проблем определящ подхода и цялостното
изграждане на подобна информационна структура.
Множеството от символи използвани в WML се
определя от факта, че той е език от типа на XML
[3] и по тази причина наследява неговото множество.
Според спецификациите разгледани в [4,5,6] простите последователности от логически символи и
фиксираните целочислени стойности отнасящи се
към тях, формират документите от подобен тип.
Българският език използва езиковото множество
ISO-8859-5 заедно с езиците посочени в [5].
Възможни са четири начина за осъществяване на локализацията на документите:
• подход базиран на установяване на параметъра за символното множество в заглавната част
на транспортния протокол;
• подход базиран на мета-информацията заложена във вътрешността на документа;
• подход базиран на параметъра за декодиране, разположен в XML декларацията;
• подход базиран на евристични или потребителски настройки.
Конкретното осъществяване на локализацията
трябва да се подбере в зависимост от подхода, който ще се приложи при изготвянето на цялостния
проект. Трябва да се отбележи, че според спецификацията на WML почти всички тагове (команди)
поддържат параметъра “xml:lang”, използването,
на който би позволило вграждането и на други езици в един и същи документ елемент или неговите
атрибути. Установяването на този параметър е с
най-висок приоритет и по дефиниция би изместило
езиковите настройки съдържащи се в транспортната част или частта с мета данни, което респективно би довело до проблеми с коректното декодиране на документа.
Друг съществен проблем, който е необходимо да се отчита при разработването на приложения ориентирани към мобилната комуникация, е
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създаването и вграждането на графични изображения. Ограниченията са по-силно изразени при мобилните телефони, които по принцип притежават
по-малки дисплеи, за разлика от персоналните цифрови помощници, разполагащи с графични дисплеи с по-голяма разделителна способност. Броят
на цветовете също е силно ограничен и се използват предимно монохроматични изображения.
Трябва да се отбележи, че производителите
все по-бързо разработват нови модели. Появяват
се графични дисплеи за мобилни телефони с поголяма разделителна способност и възможности
за използване на 256 цвята. Стандартът също се
променя и като резултат спецификацията WAP
1.2.1 (залегнала в продаваните телефони и на нашия пазар), вече поддържа това количество цветове.
Производителите са притиснати и от възможностите за налагането на 3G мрежите, които вече успешно се използват на японския пазар. Мрежите
от това ново поколение, позволяващи предаването
на данни под формата на видео и звук се отразяват като допълнителен стимул към технологичното усъвършенстване на използваните и предлагани мобилни устройства.
IIІ. Реализация на примерно решение ориентирано към устройства за мобилна комуникация.
Анализът на съществуващите традиционни
Web базирани бизнес решения позволява да се създадат модели на аналогични решения, но ориентирани към устройствата за мобилна комуникация с
отчитане на техните специфични особености и
изисквания. На тази база бяха определени основните информационни модели и техните цели и в
резултат беше разработен цялостен примерен проект за бизнес приложение от посочения тип, чиято
структура е показана на фиг. 3.

Фиг.3. Структура на примерен проект за бизнес решение ориентиран към устройства за мобилна
комуникация.
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Възприет беше подход за динамично създаване на съдържанието на документите, с помощта
на скриптов език от страна на сървъра, като за информационна основа беше използвана релационна база от данни. В тази връзка бяха направени
паралелни реализации на основните модели с използването на ASP и Php в качеството на скриптови езици с широко използване, с цел да се осъществи и тества платформена независимост.
Използването на база данни от своя страна позволява на разработчиците да създават гъвкаво необходимите за приложението документи, като ги настройват в движение спрямо конкретния потребител
и решава проблемите свързани с езиковата лока-

лизация и специфичните особености и изисквания
на мобилните агенти. Тестването на разработеното цялостно приложение беше проведено чрез два
различни софтуерни емулатори на мобилни телефони и персонални цифрови помощници на трети
разработчици, които се разпространяват безплатно.
Резултатите са тестовете на отделните модели в
цялостното решение са показани на следващите
фигури.
На фиг.4 и фиг.5 е показана началната последователност на зареждане на проекта на различни мобилни агенти, като за целта са използвани
две различни емулатора.

Фиг.4. Начална последователност върху PDA устройство.

Фиг.5. Начална последователност върху мобилен телефон.
При изграждане на цялостния проект, бяха заложени и механизми за аутентификация на потребителите (фиг.6), които обособяват две зони на
достъп: вътрешнофирмена зона и зона със свободен достъп. Вътрешнофирмената зона (фиг.6 и
фиг.7) беше проектирана с възможности за изграждането на динамични заявки, които да подпо-

магат анализа и вземането на конкретни бизнес
решения от страна служителите (анализ на поръчките по време, себестойност, складови наличности,
отговорници за изпълнение и др.). Изследвани бяха и възможностите за активни действия от страна
на потребителя под формата на изпращане на електронни писма-заявки (фиг.8).
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Фиг.6. Аутентификация на потребител.

Фиг.7. Вътрешнофирмена зона- анализ на поръчки по срок и изпълнител.

Фиг.8. Преглед каталог и поръчки.
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ІV. Изводи
Необходимостта от оцеляване в условията на
динамично развиващата се бизнес среда, характеризираща се с предизвикателствата на
глобализацията, нарастващата конкуренция и промените в потребителското поведение, принуждават
съвременните бизнес субекти да инвестират в стратегии за бързо адаптиране, високо квалифицирани
служители и ноухау, за да повишат собствената
си конкурентноспособност. Въз основа на изследванията могат да бъдат направени следните изводи:
• Съществуват технологични предпоставки за
приложението на достъпа до устройствата за безжична комуникация и използването им за нуждите
на малкия и среден бизнес;
• Възприемането на техниката на динамично
създаване на съдържание, ориентирано към конкретния потребител, позволява да се избегнат проблемите свързани с конкретните специфики на приемащото устройство;
• Локализирането на документите по отношение на езика може да се осъществи успешно, като
е необходимо да се направи тестване по отношение на декодирането посредством различни платформи;

• Строгите синтактични правила, които са в
основата на създаването на документи за мобилните устройства, налагат използването на специализирани средства за разработка, особено при потребителите с по-малко стаж;
• Създаването на бизнес приложения за устройствата за мобилна комуникация ще позволи на
фирмите да натрупат технологично ноухау и да
мигрират по-лесно решенията си спрямо новите
технологични стандарти на мрежите от трето
поколение.
Литература
1. Wireless Application Protocol – The Corporate
Perspective. Nokia Corporation White Paper, http:/
/www.nokia.com/corporate, 2000.
2. O. Kallstrom. Business solutions for mobile ecommerce. Ericsson Review, vol. 2, 2000, pp.8092.
3. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second
Edition). W3C Recommendations, http://
www.w3.org, 2000.
4. The ISO 8859 Series. http://www.terena.nl/
multiling/ml-docs/iso-8859.html.
5. K. Simonsen. Character Mnemonics & Character
Sets. RFC 1345, 1992.
6. H. Alvestrand. Tags for the Identification of
Languages. RFC 1766, 1995.

INVESTIGATION THE ASPECTS OF BUSINESS SOLUTIONS CREATION
PROCESS FOR SMALL- AND MEDIAN - SIZED BUSINESS BASED ON USE
OF WIRELESS DEVICES
Radoslav Miltchev
University of Forestry, Sofia

SUMMARY
The present paper investigate the aspects of business solutions creation process for small- and medium-sized
business based on use of wireless devices such mobile phones and personal digital assistants. Taking advantages of
mobile communications and rapid growth of Internet which are most important changes in business environment, there
are possibilities to create business applications that give opportunities to access information and services from customers,
employees and business partners.
After analyzing of traditional Web-based business solutions, a model of business solution over mobile communication
devices was created. The special features and demands of such kind devices including Cyrillic localization, graphics
and user input was rendered in account. The common information models and the main purposes were determined and
a fully operative business application was created using an approach of dynamic creation of content based on database
use and project management over customer profile.
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Радослав Милчев, Боянка Желязова, Анна Розева
Лесотехнически университет – София
Представената статия разглежда приложението на съвременните информационни технологии в организацията и управлението на учебния процес в системата на Лесотехнически университет. Обект на изследване е
компютърната информационна система “Студент” разработена от авторски колектив от катедра “Компютърни
системи и информатика” при Факултет “Стопанско управление” на Лесотехнически университет.
Разгледани са основните проблеми, особености и изисквания на средата за функциониране на предложената система и тяхното влияние върху програмно-техническите средства в процеса на проектиране и изграждане
на концепцията на разглежданата система. Демонстрирани са основните интерфейси и възможности на системата.
Изграденият подход и проектираните модули за обслужване са с отворени възможности, и могат да бъдат
приложени при разработването на сходни системи за информационно обслужване.
Ключови думи: информационни системи, СУБД, Microsoft Access, ActiveX Automation.
Key words: information systems, DBMS, Microsoft Access, ActiveX Automation.

І. Основни положения.
Целесъобразното управление и вземане на
обосновани решения в условията на непрекъснато
натрупване и преработване на разнородна
информация, разширяваща се номенклатура, задълбочаваща се специализация и усложняване на
технологията са сред основните причини за създаването на информационни системи. Организацията
и управлението на учебния процес в динамично развиваща се система, каквато е и системата на
Висшето училище, характеризираща се с постоянно нарастване на обема на информационните
потоци, с необходимостта от коректното им и оптимално архивиране и не на последно място с оптималното управление, налагат използването на
съвременните информационни технологии за създаване на функционални и с висока степен на организация информационни системи.
Компютърната информационна система
“Студент” е разработена с цел подобряването на
информационното обслужване на студентите в
Лесотехнически университет и е предназначена за
автоматизиране на дейности при цялостната
работа, касаеща организацията на потока докумен-

ти по студентското обслужване, създавани в процеса на управление на учебната дейност. Системата е проектирана за работа в средата на операционната система Microsoft Windows 95 и нейните по-високи версии. Графичният потребителски интерфейс предоставян от библиотеките на операционната система и широко използван от приложенията на Microsoft, позволява изграждането на приложения с универсални възможности за работа и
управление, с познат за обикновените потребители интерфейс. Информационната система
“Студент” е Windows ориентирано приложение, разработено със средствата на релационната база данни Microsoft Access 97, външни модули разработени с Microsoft Visual Basic 6.0 Professional и контроли използващи технологията ActiveX Automation.
“Студент” представлява цялостна система за
организация и управление на учебния процес в
Лесотехнически университет. Концепцията на системата е изградена с оглед обхващане на целия
набор от проблеми по организацията на информационното обслужване.

Фиг.1. Обобщена организационна структура
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При изграждането й, както е показано на
фиг.1, е използван модулен принцип, целящ автоматизирането на всички дейности, касаещи студентското информационно обслужване, като осигурява комуникация и движение на информацията между съответните включени потребители. Същевременно на ниво разработване са спазени следните
изисквания към програмно-техническите средства:
• системата да е многопотребителска;
• за осъществява различни политики за сигурност;
• да не налага допълнителни изисквания към
параметрите на мрежовия сървър, освен тези, които налага използваната система за управление на
база данни;
• да не налага допълнителни изисквания към
параметрите на работните станции, освен тези, които са необходими за работа на приложения от класа на Microsoft Office;
• да имат дефиниран информационен интер-

фейс, позволяващ създаването на функционални
разширения;
• настройката на системата за конкретно приложение да се извършва само с потребителски
средства и да включва само познания за системата необходими за нормалната й експлоатация.
При проектирането и изграждането на основните механизми за работа и функциониране на информационната система е взето под внимание йерархичната система, в която ще функционира.
Всяко следващо ниво в йерархията (фиг.2) определя стесняващо се множество от информация при
еднакви функционални възможности, като най-ниското ниво на достъп се явява на ниво факултет.
Това позволява от една страна извършването на
ефективен контрол от страна на по-високите нива
на йерархия спрямо по-ниските нива, а от друга
подобрява условията за вземане на обосновани управленски условия.

Фиг.2. Йерархична структура обслужвана от информационната система “Студент”
Определянето на работните места в информационната система и залагането на съответния
кръг от функционални възможности свързани с тяхната специфика е друг проблем застъпен при разработването на представената система. Основните
фактори, които оказват влияние на този етап са:
йерархичната система на Висшето училище и факултетната структура, съчетани с особеностите на
отделните звена като факултетни канцеларии, каса и др. Отчетено е и влиянието на мрежовата политика за сигурност. Възоснова на тези изисквания в система са заложени следните работни места:
• РЕКТОР;
• ЗАМЕСТНИК РЕКТОР;
• НАЧАЛНИК УМО;

• НАЧАЛНИК ИО;
• АДМИНИСТРАТОР;
• ИНСПЕКТОР ДЕКАНАТ;
• КАСИЕР.
ІІ. Реализация на системата.
Основната част от информационното обслужване на студентите е свързано с работата по
деканати. Това определя този модул като основен
в представената компютърна информационна
система. Възоснова на направеното изследване на
информационните потоци, документи и материали
беше проектирана цялостната система на модул
“ДЕКАНАТ”, чиято структура е показана на фиг.3.
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Фиг.3. Структура модул “ДЕКАНАТ”
Основният интерфейс обслужващ модул
“ДЕКАНАТ” и съответно работното място във факултетните канцеларии е показан но фиг.4. При проектирането му беше взето под внимание структура посочена на фиг.3 и по тази причина беше избран Tab – контрол, инструмент напомнящ азбуч-

ните указатели, за да се създадат връзки към отделните подструктури групирани по категории. На
фиг.5, фиг.6 и фиг.7 са посочени някои от виканите интерфейси за обслужване на съответните
подструктури.

Фиг. 4. Основен интерфейс на модул “ДЕКАНАТ”
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Фиг. 5. Модул “ДЕКАНАТ” - протоколи

Фиг. 6. Модул “ДЕКАНАТ” - статистика

Фиг. 7 Модул “ДЕКАНАТ” – студентско състояние
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Работата с учебните планове на отделните
специалности по факултети, свързана с въвеждането на нови дисциплини, корекции в текущите дисциплини и отпечатването им в приетия от факултетната практика вид на оформление беше друг
успешно решен от системата въпрос. При реализацията му беше използван обобщен подход, позволяващ динамично съхранение на учебните планове и промените свързани с тях. Това беше обосновано от свързаните с учебните планове докумен-

221

ти като картоните на студентското положение, издаването на академични справки и др. Именно по
тези причини, с цел улеснявана на работата на потребителите беше проектиран общ интерфейс на
подструктурите учебни планове, академична справка и учебни картони показан на фиг.8. Детайли от
изграждането на учебните планове са показани на
фиг.9 и фиг.10, интерфейса на управлението на
учебен картон е показано на фиг. 11, а фиг.12 показва детайл от академична справка.

Фиг. 8 Модул “ДЕКАНАТ” – картони, академични справки и учебни планове

Фиг. 9 Модул “ДЕКАНАТ” – учебен план, заглавна страница
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Фиг. 10 Модул “ДЕКАНАТ” – учебни планове, основни дисциплини

Фиг. 11 Модул “ДЕКАНАТ” – учебен картон
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Фиг. 12. Модул “ДЕКАНАТ” – академична справка (детайл)
ІІІ. Резултати и изводи.
При разработването на компютърната информационна система “Студент” беше направен цялостен анализ на особеностите, в които ще функционира разработваната система за организация и
управление на учебния процес. Изследвани бяха параметрите на йерархичната система и влиянието
им върху функционирането на системата и функционалните възможности на работното място.
Проектирането на отделното работно място беше
направено възоснова на тези особености, като бяха вградени всички дейности и документи свързани с информационното обслужване на студентите
С цел улеснение на работата от страна на потребителя, бяха проектирани графични потребителски
интерфейси, работещи в среда на операционната

система Windows 95, като при това те следваха
вида и особеностите на стандартните типови документи използвани в работата на съответните служители в университета. Бяха разработени специални подходи за съхранени и извличане на информацията свързана с учебните планове на отделните специалности и динамично създаване на форми за обслужване на учебните картони.
Предложената информационна система е изградена на модулен принцип, което позволява последващо усъвършенстване и добавяне на нови модули за информационно обслужване Изградените
структури и приложени подходи позволяват прилагане на натрупаните знания за изграждането и на
други подобни системи.

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ORGANIZATION AND
GOVERN OF EDUCATION PROCESS
Radoslav Miltchev, Boianka Jeliazova, Anna Rozeva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

SUMMARY
The present paper considers application of recent information technologies in the field of govern and organization
of the education process in the system of University of Forestry. The main subject of examination is Computer
Information System “Student”. The system was developed by the team from Department of Computer Systems and
informatics, Industrial Management Faculty, University of Forestry.
The paper investigates common problems, special features and requirements of the working environment and
their influence over function of present information system and technical ways and means in the design in building
process.
The built-up approach and designed modules for maintenance are with open interface and can be applied at design
process of similar information systems.
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КОНЮНКТУРА НА ГЛОБАТА
Красимир Криводолски
Лесотехнически университет – София
В статията авторът е изказал становището, че сложната категория ”Глоба”, състояща се от страни, като
правна, икономическа, социална и психологическа, не е достатъчно подробно разгледана от теоретичната финансова наука в България. Това обстоятелство затруднява изграждането на ясна концепция за практическото й
приложение от администрацията.
Конструиран е модел за целите на изследването по аналогия на “кривата на Лафер”. С него се изследва
икономическите, социалните и психологическите елементи на глобата, като части от обществения диалог. Този
динамичен обществен процес предефинира законовата ситуация с цел отбягване на глобата, редуциране на
данъчната тежест и насочване на фиска към Републикански или семеен бюджет.
Ключови думи: Глоба, Индивидуално времево съзнание, Крива на Лафер, Криза, Депресия, Конюнктурен
механизъм, корупция.
Key words: Fine, individual time consciousness, Laffer curve, crisis, depression, mechanism of business Cycle,
corruption

Едни от основните взаимоотношения на малкия и среден бизнес е с републиканския и общинския бюджет. Това обикновено са – данъците,
таксите, лихвите и глобите, регулирани от финансовото законодателство на Република България.
В нашата научна литература за данъци, такси и лихви е написано много1, но на глобите е отредено твърде малко място.
Ето защо в настоящата статия бих искал да
насоча вниманието Ви към глобата, която изпълнява ролята на инструмент за регулиране на частния
сектор.
В литературата глобата се дефинира, като законно определен паричен размер на задължително
плащане при неизпълнение на гражданско правни
задължения.2
Глобата е сложна категория, която има различни страни и характеристики като правна,
икономическа, социална, психологическа.
Елементите на глобата влизат в различни взаимоотношения помежду си и тук ще ни интересуват основно взаимоотношенията между икономически и социално-психологически аспекти на
глобата.
Тезата е, че икономическите характеристики

на глобата(като приход в Републиканския Бюджет)
зависят непосредствено от параметрите на социално-психологическата ситуация в която се налага
глобата(съставя се акт за установяване на административно нарушение).
Особеното в случая е, че дефиницията на ситуацията е оставена на субективната преценка на
данъчния служител, от една страна и данъкоплатецът - от друга. Практически тя се осъществява с
диалог, чрез който двете страни успяват да договорират размера на глобата или нейното отбягване.
Това превръща глобата в стока. Именно това социално взаимоотношение и неговия резултат ни препраща към пазарната конюнктура. От тази гледна
точка смятам, че е обосновано да говоря за “конюнктура на глобата”.
Ще приведа един пример:3
На търговеца “Х” е направен констативен протокол за нарушение “Неиздаване фиска лен касов
бон при контролна покупка” и е съставен Акт за
Установяване на Административно Нарушение.
При което той казва: “Е и какво сега, хванахте големия престъпник? Този акт не може ли да спрете
да го пишете? Я, той има ли машинен номер!?
(поглежда!) А-а-а, вече е късно, машината е

1Данъчна теория – произход, същност, функции, роля. Данък-елементи на данъка, принципи на данъчно
облагане, видове данъци. Отбягване, прехвърляне и понасяне на данъка. Разпределение на данъчното бреме.
Прогнозиране на данъчните приходи. Данъчно облагане и икономическа ефективност.
2 Според проф.д-р В.Стоянов “Глобата е вид финансова санкция, налагана за неспазване или за нарушаване
на данъчни и други закони т.е. при извършване на административни нарушения. Тези нарушения се установяват
със съставяни по надлежния ред актове за констатиране на извършените нарушения и се определят въз основа на
издадени от оторизираните органи на т.нар. наказателни постановления. Събирането на наложените по този ред
глоби обикновено става от данъчните органи по реда на събиране на данъчните вземания.”
“Основи на финансите” – част ІV, глава 18, точка 4, стр.452 София 2000 г. Виж също и “Теория на
финансите” проф.д-р Минко Русинов, доц.к.и.н. В.Стоянов част І-ва глава VІІІ, параграф 3 стр. 149 – Варна
1980 г. “Г.Бакалов”

3 Става въпрос за резултати от включено наблюдение, в което авторът е в ролята на данъчен инспектор.
Едноличният търговец е Мебелно ателие с магазинна част и малко кафене към магазина.

Конюнктура на глобата

действие
“Твърде късно” – удобния момент вече не е
налице за …
“Само сега” – времето е дошло и момента е
подходящ за …
Примерът онагледява това как Индивидуалното
времево съзнание4 се структурира съобразно логическия ход на стопанския процес, който обикновено се представя като права линия(от миналото
през настоящето към бъдещето). Само сега лежи
между “Твърде рано” и “Твърде късно” и трябва
да бъде усетено, забелязано и уловено, за да може изобщо да се извърши нещо.
Във времевия момент “Само сега”, където е
установено нарушение на законовите предписания
от служителя на данъчната администрация се стартира пазарната конюнктура. Тя може да бъде криза,
крах или оживление. За това икономическият субект обяснява как глобата може да го препрати към
различни фази на Конюнктурния цикъл.
За финансовия план на глобата по аналогия
на кривата на А.Лафер5 може да се построи конюнктурна графика от вида:

завъртяна!!!”
Момчета, моля Ви се, глобата дето ми пишете ще вкара фирмата в криза!!! Тук се работи за
две минимални заплати и тъй като не ще мога да
платя глобата в рамките на месец Вие ще ми запечатите заведението и фирмата ще фалира”
“Ама Вие от дума не разбирате ли бе?!! Аз
във възраженията ще напиша – В момента на контролната покупка апарата е дефектирал, но данъчните инспектори не признават този факт.”
Още е рано да си мислите, че ще ме глобите.
Ще изчакам да видя какъв е размера на глобата и
ще ви съдя. Този акт няма да го платя”
В този смисъл изразите: “Още е рано да…” и
“Нямам време за това” означават, че настъпващото бъдеще образува една верига без никакви празноти от “свързани във времето” действия и на човек му е невъзможно да “отмести” напред или назад по пътя на времето някое от тези звена така, че
да се отвори място за друга дейност.
Следователно изрази като “Твърде рано”, “Само сега”, “Твърде късно” ще означават следното:
“Твърде рано” – времето още не е дошло за

в
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4 Индивидуалното времево съзнание зависи от съдържанието на изживяванията, което е най-вече чувство за
това, че нещо се прави, нещо се променя, че нещо става. В този смисъл думата “Твърде” е знак, че съществуването има характер на грижа. – Хаинрих Шмит в статията си “ВРЕМЕ”; Философски речник 1997 г., Кл.Охридски

5 Нова данъчна теория – проф.Артур Лафер, Калифорнийски Университет Лос Анджелис.
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Той строи кривата на данъчното облагане и
първи дава теоретично обяснение за съкращаването на данъците. Днес тя се сочи като основа на
промените във фискалната теория.
Позволете да припомня основната теза на
проф. А.Лафер.
“В точка О1 приходите са равни на нула, защото неодържането на данък е икономика без
държава, а в точка О2 – 100 % одържане на данък
означава икономика без производство. Между тези две крайности съществува една поредица от промеждутъчни състояния, свързани с различните степени на данъчното облагане. Всяко увеличение на
данъчното облагане в диапазона от О1 до т.Е ще
оказва положително влияние върху производството и инвестициите. Преминавайки границата от т.Е
до О2 данъчното облагане спъва производството и
съкращава данъчните приходи.”
Основните конюнктурни трансформации представляват истинско кръгообръщение от смени. Ето
защо те са изобразени с кръг, а описването на кръга
може успешно да се извърши от всяка негова точка.
Това дава логическо основание на стартиралия покъсно във времето анализ на конюнктурата да се
започне от коя да е негова фаза. Поради тази причина графиката е построена според емпиричното
разкриване на активната същност на пазарната конюнктура на глобата от ниво договаряне на размера й. Това всъщност е и момента, който може да
препрати фирмата в някоя друга фаза от развитието на конюнктурата.
Според Закона за Облагане Доходите на
Физическите Лица за недеклариране на дейност,
подлежаща на облагане с патентен данък се предприема санкция равна на двукратния размер на
данъка. Следователно може да се каже, че глобата е диаметрално противоположна на данъка. Така
глобата може да се разглежда, като финансова гаранция за декларирането и плащането на данъци,
а от позициите на теорията за обществения договор глобата се третира като неустойка по договора
на гражданите с държавата за ползите и услугите,
които тя им осигурява. При нашия анализ глобата,
като финансова гаранция за деклариране и плащане на данъка е на позиция А2
НАПРИМЕР: Ако окончателен годишен патентен данък е 400 лв., то глобата за недекларирана
патентна дейност е двойният размер на данъка т.е.
800 лв. Или общата задължителна данъчна тежест
е 1 200 лв.
Според Закона за Облагане Дохода на Физическите Лица данъка се плаща наведнаж или на
четири равни части до края на всяко тримесечие.
Следователно сумата е 100 лв. За три месеца или

33 лв. На месец. В този случай данъкът трудно би
могъл да се редуцира до по-ниски стойности на
принципа на “корупцията” тъй като купуването на
отсрочка във времето е 600 лв.(1/2 от цялата данъчна тежест)
Следователно ефективността на гаранцията
ще е в диапазона под т.У обозначаваща 25%-ния
размер на данъчното облагане или в областта на
т.А1 приблизително равен на 15-18%-тен данък.
Ако обаче данъкът премине 25% си размер
и достигне т.В1 при запазена диаметрална противоположност на размера на глобата, картината става друга т.е. Ако патента е 5 000 лв.за услуги с
атрактивен характер(люлка-гондола и въртележкифигури за деца, синджири и т.н.), а глобата е 10
000 лв., то предприемача може да поеме риска и
да не декла рира патентната си дейност, респективно не плаща данъка, а когато данъчния служител установи нарушението, то до глоба може и да
не се стигне, защото предложените пари в размер
на 600-2000 лв и обяснителни пертубационни ситуации по повод неподадената декларация(току-що
започвам дейност и проверката е в момента на техническите изпитания за надеждност на
съоръженията, та утре щях да подам декларация в
данъчното)са необходимите и достатъчни условия
за да се блокира действието на закона.
На графиката това е т.В1, т.А21 и т.О1, а медианата на описания триъгълник с връх т.А21, наречена “корупция” сочи редукция на данъчния
размер. Следователно предприемача е склонен да
плати патентен данък от порядъка на 500-2 000
лв, а не 5 000 лв.
По този начин конюнктурния механизъм редуцира фиска до циклично ценообразуване с диапазон 10 до 25% от стойността на глобата.
По повод на частните цикли в механизма на
ценообразуването на горската продукция, доцент
д-р инж. Иван Йовков, ръководител на Факултет
Стопанско Управление, пише: “Този цикъл на нарушено пазарно равновесие се нарича цикъл на постоянни периодични колебания на пазарните цени…
Пазара е не само чувствително реагиращ барометър на световната и национална стопанска конюнктура. Той е и индикатор на съществени структурни
промени…”6
От така изложения анализ на “Конюнктурата
на глобата” биха могли да се направят някои заключения.
На първо място това е, че психологическите и
социални елементи от характеристиката на глобата са активни при развитието на пазарната й конюнктура.
На второ място в следствие на движението на

6 ”Икономика на горското стопанство” – доц. к.и.н. Иван Йовков стр. 58-59; София 1994 г.,Земиздат

Конюнктура на глобата

конюнктурата криза-депресия настъпват изменения
в първите три елемента на фиска.
В нашия случай движението на пазарната конюнктура на глобата променя елементите й от първите три нива и преразпределя фиска преди републиканския бюджет на принципите наречени “Сива
икономика” и “Корупция”
На трето място би могло да се каже, че глобата, като регулативен инструмент съвсем не е
безобиден, но се подминава от нашата финансова
теория. Този факт лишава от възможността съот-
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ветните административни органи да имат ясно изградена концепция зам прилагането му.
До тук бяха разгледани два случая на финансова санкция, а именно: глоба срещу неиздаване
на фискален бон съгласно чл.102 на закона за добавената стойност и фиск срещу
Недкларирана патентна дейност по чл.62 от
Закона за облагане доходите на физическите лица.
Но подобни съждения могат да се направят за всички прехвърляеми данъци от данъчната ни система.

BUSINESS CYCLE OF FINE
Krasimir Krivodolski
University of Forestry

SUMMARY
In the article the author has expressed the standpoint that the complicated category “Fine”, consisting of aspects
as Law, Economic, Social and Psychological, isn’t examined sufficiently in details by the theoretical financial science in
Bulgaria. This circumstance complicates the creating of clear conception for its practical application by the administration.
For the purposes of the research is constructed a model analogous to the “Laffer curve”. With its help the
economic, social and psycholodical elements of the fine are investigated as parts of the social dialogue. This dynamic
social process pre-defines the lawful situation with purpose avoiding the fine, reducing the tax burden and directing the
fix from the republic to family budget.
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ПРОБЛЕМИ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Димитър Янев, Евстати Димитров
Лесотехнически университет - София
Разглеждат се проблемите на малките и средни предприятия (МСП) в България., тяхното място, роля и
значение, предимствата и трудностите им за парични средства, влиянието на външната среда, взаимовръзката с
предприемачеството и бизнеса, организацията и правната форма, безотговорността на управляващите и на
институциите, слабата ефективност на не правителствени организации на гражданското общество и на
собствениците водещи често до фалити, главно поради наши и чужди консултанти и реализатори и огромните
данъци и бюрокрацията на държавата. Дават се и препоръки за по-резултатна и перспективна дейност на МСП за
да оцеляват и да използват определени свои преимущества пред ГП (големите предприятия) в България.
Ключови думи: МСП (малки и средни предприятия), предприемачество, бизнес, данъци, бюрокрация, ГП
(големи предприятия)
Key words: small and medium- scale enterprises, entreprenenrship, bisiness, faxes, bureancracy, large enterprises

1. Място, роля и значение на МСП
Мястото, ролята и значението на малкия и
средния бизнес и на съответните му МСП придобива все по-голямо значение за страните членки на
ЕС и особено за кандидатите за членки на ЕС от
източна Европа.
Както в теорията, така и в практиката, все повече се изясняват и решават проблемите на малкия и средния бизнес, на МСП за съчетаването на
националната с интернационалните проблеми, за
успехите в тяхното рационално развитие и укрепване, и в по нататъшното им взаимно допълване и
проникване в различните отрасли на националните
стопанства на отделните страни.
Посочените до тук направления за развитието
на МСП в България стават все по-наложителни и
за това е и особено необходимо да се решават успешно конкретните задачи на икономическото и социалното развитие, решаване на въпросите налагани от живота, като: заетостта на работната сила;
регионалното развитие; трансфера на технологии;
интернационализирането в икономиките; използване на националните, природните, икономическите
и финансовите дадености на нашата страна.
Сега в прехода, на развитието на страната,
особено е необходимо успешното решаване на
проблемите на системата на образованието, здравеопазването, квалификацията, културата, ценнос-

тните системи у хората и пр.
За условията на нашата страна развитието на
малкия и средния бизнес и съответни предприятия
е наложително да бъдат насочени усилията за правилно отчитане влиянието на външната среда и на
отделните фактори върху тяхното поведение и
развитие.
Ето защо трябва разумно да се преценяват и
отчитат чувствителността и необходимата конкретност на външните и вътрешните институции и на
техните функции, роля, въздействие и подкрепа,
свързани с нормативното уреждане на структурата,
мястото и ролята на МСП, на тяхната дейност и
изискванията към данъчната политика, финансирането, кредитирането и пр.
От много голямо значение за по нататъшното
развитие на малкия и средния бизнес и на МСП е
перспективата, стратегическото им стабилизиране
във дългосрочен и краткосрочен план в тяхното сътрудничество вътре и вън от нашата страна и националното ни стопанство.
Особено в условията на прехода значението
на МСП все повече нараства във всички отрасли на
производства и дейности за да могат да се подобряват условията на живот и положението на страната. Трябва много бързо да нараства брутния вътрешен продукт, който катастрофално намалява. Ето
безспорни данни:

Таблица 1 Брутния вътрешен продукт в млн. лв.
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През 1989 г., социалната ножица между найниско платения участващ в създаване на обществения продукт е била между 8 и 10 пъти, а през
2001г – 18-29 пъти. Масовото изражение на БВП
за 2001 г е 31%, а този за 2002 г – 34% от БВП
на 1989 г. Според анализ на Австрийската национална банка въз основа на произведен БВП на глава от работещо население, България ще има 40%
от икономическото развитие на ЕС през 2024 г,
50% през 2031 г и 75% през 2044 г.
През 1989г. външният дълг на България е 81%
от износа, а през 2001 г. е 176% изразен в долари.
Произведеният БВП - 90528 млн. лв през
1989г. е реализиран от около 400 млн. щатски
долара, производствени фондове, при доход 32 лв.
на 100 лв. производствени фондове; през 2001 г
БВП е 28210 млн. лв пеализиран от 125 млд. щ. д.
Днес само 30% от производствените фондове на
1989 г са в експлоатация.
Средното потребление на хранителните продукти на българина за един месец през 1989г е
било: 16 кг. Хляб; о.3 кг. Зрял фасул; 6.5 кг месо и
местни изделия; 16л. Мляко; 22 броя яица; 9.8 кг.
Зеленчуци; 7 кг. Плодове; 2.8 кг. Захар, а съответно през 2001г е: 11.4кг хляб; 0.4 кг зрял фасул;
3.4 кг месо и местни изделия; 8.5 л. Млако; 9.5
бр. Яица; 1.9 кг. Зеленчуци; 2.8 кг плодове и 0.8 кг
захар.
Поради катастрофалното намаляване на производството (макар и значителното намаляване броя
на населението) и в резултат на спада на произвеждания БВП социалните разходи на държавата
са намалели спрямо 1989г. средно с 3.5 пъти, като за образование – 3 пъти; за култура и изкуство
– 2.7 пъти; за здравеопазване и социални осигуровки – 4 пъти.
Днес селското стопанство произвежда само
38% от продукцията произвеждана през 1989г и
ефективно се използва само 40% от земеделската земя. Затова България произвежда само 31%
от БВП на 1989г., изнася 75% и внася 105% от
търговския обмен.
Изложените до тук изключително тревожни
факти налагат на управляващите от всички институции създаването на най-подходящи условия за
увеличаване на възможностите за ефективна
дейност на МСП, бизнеса и предприемачеството в
България.
Предприемачеството и задачите на институциите в България (НС, МС, М-ства, Ведомства), и
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на трите вида власти (законодателна, изпълнителна и съдебна) имат огромно значение за развитието на МСП и бизнеса в България.
За условията на България, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО, Неговото място и роля сега в преходния период на ефективното съчетаване, изграждане и развитие на МСП все повече нараства. Наложително е все по-строго да се спазват законите1,
нормативните актове2 и договорите3, както между
тях така и между тях и големите националните,
стратегическите предприятия, които много бързо
се “приватизират”, безотговорно продават или
ликвидират.
Много често това ставаше за сметка на чуждия и “наши” интереси, на корупция и умишлена
разруха; на бързо забогатяване на едни, а на
безработица, бедност и мизерия на трудещите се
и народа.
Ето защо всички институции (НС, МС, Министерства, Области, Общини и др.) в България са
длъжни да провеждат правилна стратегия за разширяване и укрепване на МСП, за създаване на
стимулиращи нормативни документи. Трябва да се
създават за в бъдеще и спазват законите за просперитета на МСП в България, за да се осъществяват изискванията на националните ни интереси, като се отчитат и възможните изисквания на ЕС.
2. Предимства и трудности на развитието на
МСП
МСП в България се създават и развиват при
специфични условия. За това те в сравнение с големите предприятия (ГП) са по-гъвкави, по-бързо
реагират и се приспособяват към изискванията на
прехода в България и на многобройните динамичните промени. Много често изтърпяват нелоялната
конкуренция, трудностите от липса на собствени
парични средства, особено в областта на законодателството и в практиката.
Те по-често от ГП, намират низшите в общественото развитие, потребностите на отделни слоеве от обществото, имат по-силни комуникации и
мотивации, по-бързо вземат решения, предугаждат
резултатите от близостта им до клиентите и предвиждат техните потребности и специфични
изисквания.
Те по-сполучливо се ориентират към по-малка, но сравнително добре разграничена част от
пазарите, проявява умения както в производството,
така и в доставките и реализацията на стоките и
услугите.

1 Доц. д-р Кирил Тодоров, Основи на дребния бизнес, С., Изд. Тракия – М, 2000.
2 Източник: адаптация по Kьpper, H. U., T. Bronner, K.A. Daschmann, Strategisches Analyse und
planungssysstems (SAPS), TU, Mьnchen, 1994.

3 Статистически данни на НСИ
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Трудни проблеми за решаване
Същевременно МСП и фирмите имат редица
трудни за решаване проблеми свързани с управлението, липсата на достатъчни капитали, съвместни дейности, клиенти и информация.
МСП нямат достатъчна управленска компетентност, предоставят им се (ако успеят да си
осигурят) кредити с високи лихвени проценти, силно се влияят от инфлацията и неправилната правителствена политика и се затрудняват много в дейността и оцеляването си сега в страната.
Осигуряване на капитали
Друга характерна трудност за МСП е свързана с неосигуряване на необходимите им капитали.
Обикновено собствените им парични средства са
недостатъчни, не им се предоставят кредити, главно поради липса на гаранции от страна на
държавата, поради забавена възвращаемост на
капитали, увеличени рискове и пр.
Някои проучвания във Великобритания през
1987г. показват, че некомпетентността (неопитност) сред МСП там е била 44%, липсата на управленска практика – 17%, небалансирания опит
– 16%, неопитност в бранша – 15%, небрежността и измамите – 1%.
От гледна точка на собствениците на МСП
проблемите са предимно финансови – неадекватни продажби – 49.9%, тежки оперативни разходи
13.6% трудности с длъжниците – 8.3%, а за САЩ
–б отрицателен е паричният поток – 25% и труден
контрола на разходите – 11% (Ivanchevich I. I., ect,
irwi N. Boston, 1989).
Аналогично е положението и про собствениците на МСП в България във връзка с финансовите
проблеми – напр. високите данъчни тарифи – 87%
или възможностите за кредит – 61%, според изследвания на холандския ЕИМ (структура и развитие на частните предприятия в България, С., ЕИМ и
МП, 1992 стр. 32).
Външна среда и предприемаческа дейност
В България съществено влияние на дейността на МСП оказва и външната среда и особено предприемаческата дейност. Особено важно са:
- липсата на стабилно предприемачество към
бизнеса и МСП, които често развиват непозната
дейност, не плащат данъци, дължими такси, социални осигуровки;
- слаба е квалификацията на предприемачите
– собственици и менажери, а и на останалия персонал на МСП, което води до липса на перспективен план;
- липса на развита система за контрол в бюджетната и кредитните системи с МСП, които често водят до банкрути;

- МСП нямат ефективни методи и инструменти за проучване на пазара на цените на потребителските изисквания, маркетингови информационни системи, както за вътрешния и особено външни
партньори, международните пазари и пр.;
- Съвсем малко се ползват консултантските
помощи, липсва институционална подкрепа от държавните и банкови органи, стоките и услугите са с
високи цени и пр.
3. Организация и правна форма
Поради изброените и още други причини броят на частните фирми по години и по правна форма се характеризират със следните данни:
Таблица 2

Фирми
Общо за всички
ЕТ
СД
Кооперации
АД

1993г
373 248
273194
37142
4545
941

1995г
508429
383328
34783
6495
1983

1997г
405620
335915
12552
5402
3492

Източник: НСИ, Статистически справочник С.,
1993, 1995, 1997.

Данните показват, че най-многобройни и постоянно нарастващи са ЕТ до 1995, а след това
намаляват, особено в последните години, а т.г. едва половината от занаятчиите са си платили патента следователно ще намалеят на половина.
Много намалява броят на СД – близо 4 пъти.
Намалява броя и на кооперациите, сега са само 2
700, поради лошото и неудачно законодателство,
липса на кредити и на всякакви субсидии от държавата. За последните 4 г. те са под 1% отнесени
към стойността на разходите. “Нашите производители трябвало да се научат да произвеждат без субсидии” – “учат” ни управляващите и с това безотговорно се ангажират пред ЕС.
В същото време ЕС субсидира земеделието
си средно с 42-43%. САЩ са изразходвали за тази цел 16 млд. долара през 1998г, 22 млд. долара
през 1999г., а т.г. са заделили 35 млд. долари.
В заключение на до тук изложеното за различията, трудностите и недостатъците на МСП, съпоставени с големите и конкурентноспособни предприятия, те много ясно са отразени в следващите
текстове.
4. МСП – организация и реализация
Днес в България и правителството и институциите се “грижат” да се организират и развиват
МСП, бизнеса и предприемачеството. Всеки по свой
начин, за свои интереси!
Наред с това към отделните източници (министерства) са организирали и действат най-различни
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организации, като: Агенции за малки и средни предприятия (АМСП), Агенции за регионално развитие
и бизнес центрове (БАРДА); Политика за МСП по
отношение на дохода за развитието на отрасловите групировки (кластъри) и др. Има съветници по
политиката за МСП проект на ЕС “Разширяване на
възможностите за ускорен растеж на сектора на
МСП в България” за иновациите; има общински бизнес инкубатор – консорциум “Балкан” ООД за
Перник; Информация “Японски доброволци за сътрудничество в чужбина” (JOCV); Национална базаданни с инвестиционни проекти в Интернет;
Програма за финансиране на бизнес консултантски услуги, финансирана от Централноевропейската
инициатива; Програма ФАР на Европейския съюз
и Британската агенция за международно развитие;
Инвестиционен фонд СЕАФ Транс-Болкан фонд
България; Агенция за устойчиво регионално развитие и инвестиции в Шумен и различни програми,
изследвания, анализи, интервюта и пр.
Според проучване на бизнес средата за развитие на МСП (2001) направено от БАРДА и АМСП
95% от работещите в момента фирми са основани от самите собственици с 60% членове на
семействата, които представляват еднолични търговци (около 74%) и дружества с ограничена отговорност ООД/ЕООД – 19%. Обектът на дейността
им е търговия и услуги – 39%, строителство –
17%, хранително-вкусова промишленост – 8%,
дърводобив – 7%, транспорт и съобщения – 5%.
За МСП в селското стопанство няма данни – явно
не са правени проучвания. МТБ е много бедна –
25% от фирмите са изразходвали от 2000 до 5000
лв. при средна стойност на вносните материали и
суровини от 27 до 50%. Само 6% от (продукцията)
стоките са реализирани на външния пазар, 64% в
общината и 30% на национално ниво. Само 10%
от предприятията са търсели инвестиции 50 000
щ. д. Явно преобладава производство за местни
пазари, местно самозадоволяване!? Как ще конкурираме страните-членки на ЕС или други страни от
Балканските региони или от света?!
Според други изследвания през 2001г на
БАРДА и на АМСП са проведени 1040 интервюта
и броят на работещите е както следва: микро предприятия 382, малки предприятия – 410 и средни
предприятия – 248. А по отрасли те се разпределят така: промишленост – 384, строителство – 192,
търговия – 241, услуги – 223 броя. Близо три пъти
са организираните предприятия в градските общини – 762, а 278 броя са в селските общини. Това
обстоятелство още повече засилва бедственото положение на хората в селата, където селскостопанското производство е почти самозадоволяващо се,
а липсата на доходи и снабдяването им от градове-
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те с най-насъщни жизнени стоки – е мизерно. И
старите хора и селото бавно и мъчително загиват,
а управляващите са безотговорни и нехаят!
Много са пречките, които спъват развитието
на МСП и затрудняват предприемачите. Според
изследванията:
a) заниженото търсене на стоки и услуги
вследствие неплатежоспособното търсене на вътрешния и особено на външните пазари–около 82%
реализират продажбите в общината, а почти 47%в съседни общини и толкова в други райони, а само 16% са имали преки продажби на чужди клиенти.
b) Високите данъци според 40% от анкетираните
c) Недостиг на капитали – около 81% са използвали собствени спестявани средства, 25% лични заеми и само 20% банкови кредити
d) Нелоялната конкуренция е 33% и силна конкуренция – 15%, както на местни, така и на национални пазари, въпреки съществуването на институции за защита от такава конкуренция.
e) Бюрократизъм, некомпетентност, пренебрежително отношение, изнудвания, липса на
дисциплина, а 37% посочват корупцията като пречка в развитието на МСП.
f) Иновации – според други изследвания (Евг.
Иванов) повече от половината от европейските производствени предприятия и 40% от фирмите, работещи в областта на услугите, прилагат технологични иновации: около 70% в Ирландия, Дания и
Германия и около 30% в Белгия, Испания и Португалия. Това е особено наложително за МСП на
България, тъй като е установено, че дори в ниско
технологични сектори 36% от малките, 49% от
средните и 71% от големите фирми на редица европейски страни извършващи иновации.
5. Насоки на развитие на МСП
За по-нататъшното развитие на МСП, предприемачеството и бизнеса е наложително отстраняването на посочените и други пречки и недостатъци,
разкриване на възможности и резервите и ясно определяне целите и насоките на развитие в бъдещите периоди при умело използване на незаетите ниши и отстраняване на своите пропуски и недостатъци в сравнение с големите предприятия (ГП), като се подобрява структурата и се търсят и осигуряват:
• Структурата на МСП да бъде насочена към
предприемача и да бъде лично обвързана, чрез
лични средства, познати, роднини и др.
• Да се търсят къси и директни канали за комуникации
• Да се осигуряват:
1. по-гъвкави взаимоотношения с по-ясни от-
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говорности и права
2. по-голяма близост до пазара и пряк контакт с клиентите
3. специализирани продукти или услуги, насочена към специфичен пазар
4. по-голяма гъвкавост и адекватност
5. по-гъвкави, евтини и опростени маркетингови подходи и техника
6. по-честа смяна на произвежданите стоки
7. по-малко, но търсено серийно производство
8. по-гъвкаво и широко профилно производствено обслужване, чрез по-малко време и средства за пренастройка
9. по-голяма ефективност от използване на основните и оборотни средства, кредити, иновации и
др.
10. Повишаване постоянно квалификацията на
персонала, взискателността и коректността
11. Подобряване конкурентността, джентълментството
12. Стриктно и толерантно изпълнение на договорните си задължения към всички контрагенти,
клиенти, доставчици, предприемачи и пр.
6. Други насоки
Друга насока за развитието на МСП, предприемачеството и бизнеса е все по-настойчиви изисквания и предложения за подобряване отговорностите на законодателната и изпълнителната институции (НС, МС, М-ства, Ведомства, Области, Общини, дейци) за да се развиват повече, по-полезни и
по-разнообразни и по-конкурентноспособни стоки
и услуги вътре и вън от страната, с което ще нама-

лява безработицата, ще се повишават доходите, ще
се разширяват и вътрешния и външните пазари и
ще се доближаваме до развитите страни от района,
ЕС и от света.
Анализът на данните показват, че за да се решават и стабилизират МСП трябва да има подходяща регулираща и стимулираща политика. Трябва
да се насърчават МСП, като се провежда правилна
данъчна, инвестиционна предприемаческа
(кредитна) банкова, осигурителна, застрахователна и най-вече законодателна политики и ясен стратегически подход на национално, браншово и регионално равнище с помощта на всички институции
в България.
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ТHE PROBLEMS OF SME IN BULGARIA FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Dimitur Janev, Evstati Dimitrov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

SUMMARY
The paper deals with the problem of the medium and small-scale enterprises in Bulgaria; their place, role and
significance; advantages and difficulties with cash resources; the influence of the environment; the relationship with
the entrepreneurship in business; the organization and legal structure; the irresponsible attitude of the government and
of the institutions; the low efficiency of the nongovernmental organizations the civil society and the owners which
leads to bankrupcies cansed by Bulgarien and foreign consultants and advisers, the huge faxes and bureaucracy.
Recommendations are made for more efficient activity of the medium and small-scale enterprises in order to survive and
we their advantages to the large enterprises in Bulgaria.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1-2/2002(6)
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РОЛЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ЗА УСТОЙЧИВО
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Димитър Янев, Евстати Димитров
Лесотехнически университет - София
Разглеждат се проблемите за състоянието на предприемачеството, малкия и средния бизнес – възможности
за подобряване, насоки и постижения, като се дават множество данни и факти за проблемите и техните възможности
и насоки за решаване от управляващите и отделните институции в България.
Ключови думи: предприемачество, кредити, инвестиции, бюджет, доходи, разходи.
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... Академичната икономическа наука... “
Тъжна работа... Това което икономистите демонстрираха съвсем ясно е степента, в която тяхната
професия изостава интелектуално” (Business Week,
January 18, 1982 p 124)
Преди 200 г. основателите на съвременната
икономическа наука – Адам Смит, Рикардо, Малтус и Джон Стюард Мил – издигнаха внушителна
концептуална постройка, основана на разбирането
за националната икономика като само регулираща се система, състояща се от множество различни, но взаимно обвързани, взаимно зависими
дейности, концепция, толкова силна и плодотворна,
че даде тласък на пионерската работа на Чарлз
Дарвин в неговата теория за еволюцията (По-късно
беше развита и общата теория на равновесието).
По времето, когато фактите от всекидневната практика се изчерпват, икономистите вече разполагат с възможността да се обърнат за някои
“късчета” по-малко достойна, по-специализирана
информация към правителствената статистика.
Тази статистика – обаче събирана за административни или делови, но не и научни цели – се оказва
твърде бедна на онзи материал, необходим за
конкретно, подобрено разбиране на структурата и
форматирането на съвместната икономическа
система.
Из книгата на Василий Леонтиев – Лауреат
на Нобелова награда, “Есета по икономика”, изд.
Къща “Хр. Ботев”, С., 1994 (превод от английски)
стр. 11-12
1. Състояние на предприемачеството
Предприемачеството играе голяма роля за
всестранното развитие на всяка страна. За неговото проявление и развитие са необходими редица
обективни и субективни фактори и дейности като:
съответна материално-техническа база, добре организирани институции, необходимата организационно-управленческа, правна, социална, културна и
редица други уредби. Те са необходими за всички
видове и форми на управление на дадена страна,
на нейното развитие и просперитет.

Планово-икономическото развитие също дава възможности за разгръщане на предприемачеството, но в условията на преходния период, обективните условия и обстоятелства с много по-голяма сила налагат неговото всестранно разпространение. Сега вече всички дейности се извършват не
на базата на планомерно развитие на всички
отрасли, подотрасли, сектори, производства, услуги
и дейности в народното стопанство, а се налагат,
проявяват и развиват от закономерностите характерни за по-свободни, по-нерегулярни, по-инициативни производства и дейности. Те са свързани с
характерните закономерности на конкуренцията и
свободния пазар, на търсенето и предлагането, на
цените и печалбата.
Същевременно обаче изграждането на нова
високоефективна материално-техническа база (тъй
като съществуващата бе разрушена, разграбена
“приватизирана”, се налага да има необходимите
причини, кредитни и финансови средства). А такива няма! Това изключително силно затруднява предприемчивостта в нашата страна.
Предприемачеството у нас се явява идея, желание, старание, но без материално-финансови
средства често пъти бързо се ражда и още по-бързо умира. Така много инициативи предприемани
от хора, фирми и организации в нашата страна не
са дали положителни резултати, а и много от тях
са пропаднали. Много предприемачи и предприятия
са пропаднали, заборчали, а наред с това и заложените им материално-веществени ценности (дори жилища) са били секвестирани, иззети или продавани от кредиторите срещу дълговете им.
Сега в условията на прехода, положението става още по-тежко.
Много са причините за изключително тежкото
състояние на икономиката и на предприемачеството в нашата страна.
Поради недалновидност на български управници, на внушение на чужди институции и съветници, поради политически и икономически принуди;
поради сбъркания модел на развитие на икономиката на страната ни дълго време ще вегетираме, а
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народът ни до крайност ще обеднява.
Ликвидират се основните отрасли, важни стратегически производства и дейности. Разрушават се
безусловно необходими предприятия, организации
и дейности, които се явяват от жизнено значение
за развитието и на други важни предприятия, фирми и организации в страната. Това убива живия живот на хората и води към дъното, става все по-зле.
Напразни са “усилията” на някои политици,
дипломати и журналисти да доказват, че “страната върви нагоре и по прав път”, че имаме успехи и
пр., а условията на живот стават по-тежки: над 1
млн. Млада работна ръка с висше образование е в
чужбина, а безработицата надхвърля 1,170 млн.
Болшинството предприятия са гробници, а машините мъртъвци! Сега в условията на прехода!...
2. Възможности за подобряване
Въпреки трудностите се правят големи
усилия, провеждат се инициативи и упорито се води борба за внедряване на предприемачеството във
всички отрасли, производства и услуги. Безусловно
е необходимо държавата и правителството, чрез
законодателната и изпълнителната власти, не да
се дистанцират да подпомагат активно всячески
(особено финансово и кредитно) предприемачество.
Без това не могат да се получават все повече.
Безброй са фактите и примерите в това направление. Ето само някои по-фрапиращи:
Първо, безспорен факт е, че ръста на брутния вътрешен продукт се характеризира, отразява
с бюджета на дадена страна. До сега данните от
НСИ показват, че след 2000 г. той намалява от 5.8%
на 5%, през 2001 г., а прогнозата за 2002 г. е 4%.

Второ, още по-показателни са данните взети
от НСИ за относителния дял на парите в
населението, различните източници на доходите на
домакинските бюджети.
Работната заплата за 2000 г. представлява
42%, а за 2001 г. – 42.6%. Това е резултат на
незначителното увеличаване на работната заплата
на някои категории служители, а не на заетите в
производството. Ако обаче се позовем на цифрите,
фактическото положение е още по-тревожно.
Например при около 4 млн. Работещи в страната
– близо 1 170 млн. са безработни и ако се сравни
средната работна заплата с необходимите средства за живеене, (жизнения минимум) ще се получи,
че един работещ трябва да “изкарва доходи” за
още трима човека, а се иска да се доближаваме до
положението на хората на ЕС. А състоянието на
предприемачеството е още по-фрапантно. От 4.7%
през 2000 г. относителният му дял от доходите в
домакинските бюджети през 2001 г. намалява на
4.1%. Същата тревожна тенденция показва и относителният дял на доходите от собственост – от
1% за 2000 г. – намалява на 0.9%. Аналогично е
състоянието и с обезщетенията за безработни от
1.3% намаляват на 1.1% за 2000 г.
Само на пенсиите относителният им дял показва значително увеличение – с 1.8 пункта, от
23.8% - на 25.6% през 2001 г. Още по-тъжна става картината, ако се прибавят още някои други
краски.
Много по-обезпокояващи са данните (фиг. 1)
за относителния дял в проценти на компонентите
на използвания БВП (брутен вътрешен продукт) през
третото тримесечие на 2000 и 2001 г. (Сивов,2002).
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Фиг. 1 Относителен дял на използвания БВП през трето тримесечие
на 2000 и 2001 година, в проценти
Източник: Сивов, 2002
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Данните не се нуждаят от обстоен анализ.
Само някои факти: първо – създаденият БВП през
2001 г е с 1 милиард под неговата стойност за
2000 г. а трябва ежегодно да нараства, второ –
поради световната криза и нарасналата предпазливост на инвестиционния капитал преките чужди
инвестиции по данни на БНБ в нашата страна само
през юли и август м.г. спадат с 2/3 в сравнение
със същия период на 2000г. а трябва да се създаде стимулиращ механизъм, те бързо да нарастват
защото общо за 9 месеца техният обем от 486.2
млн. долара е с 21.5 млн. По-малък от 2000 г.
Към това следва да се прибави и отрицателното
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външнотърговско салдо възлизащо на 1713 млн.
долара и тогава очертаващото се състояние ще бъде
повече от 2 милиарда за цялата 2001 г.
Много характерни са данните (фиг. 2) за
структурата на икономическите сектори в брутната добавена стойност през 3-тото тримесечие на
2000 и 2001 г. Особено тревожно е състоянието
на селското стопанство за което постоянно се
твърди, че то трябва да се развива приоритетно. На
практика обаче, тенденцията на развитие на аграрния сектор намалява – от 22.5% на 21.7% за сметка на незначително увеличаване на индустрията –
от 25.3 на 26.8% за 2001 г.
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Фиг. 2 Структура на икономическите сектори в брутната добавена стойност през
трето тримесечие на 2000 и 2001 година, дял в проценти
Източник: Сивов, 2002

Съществено увеличение има (2-2.5 пъти) само в сферата на услугите, което е резултата на
увеличеният им ръст, всеобхватност и повишени
цени. Добре е известно, че ръстът на услугите няма пряко и силно влияние на ръста на националния
доход и икономическата стабилност на страната,
защото малкото производство, голямата безработица и инфлацията не водят до икономически ръст
и добър жизнен стандарт на живота на хората.
3. Насоки за подобряване
Фактите показват, че управляващите и отделните институции почти не търсят ефективни насоки за разширяване на производството, а го съкращават; изгонват хората и увеличават безработицата; стесняват предприемачеството, вътрешния
и външните пазари, не решават а задълбочават социалните проблеми и увеличават данъците, глада,
заболяванията, безпросветността, нищетата...
А) Данъците – според МВФ те се намаляват,

но до сега те не облекчават и не насърчават
предприемачеството, а се облекчава и насърчава
сивата икономика и едрия бизнес във всички отрасли и дейности на страната. Така представената
от Правителството Скала за уж намаляване на ДОД
само привидно той е намален, защото при заплата
3000 лв. месечно, едрия данъкоплатец ще спести
около 200 лв. а получаващия 140 лв. – само 2 лв.
Това се посочва като насока за “подобряване” на
предприемачеството, но тя се явява неефективна,
лъжлива. За това насоките трябва коренно да се
подобряват, да дадат реални, осъществими и
ефективни.
Б) Доходите, но чии и разходите за кого?
Въпреки обещанията реалните доходи на хората
не се увеличават, а постоянно нарастват само
разходите!
Ето данни според НСИ (предназначени да обслужват МС)
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Таблица 1

№
Видове доходи и разходи за м. февруари по години в лв.
1 Общ доход средно на домакинството

2001г
270.87

2002г
304.12

2

Общ доход средно на едно лице

95.44

111.97

3

Общ разход средно на домакинство

260.70

300.71

83.26

98.07

Увеличение на разходите:
-

4

потребителските

-

за храна

39.94

44.55

-

за жилища, вода, ел. енергия, горива

15.80

19.43

-

здравеопазване

5.02

5.78

-

транспорт

4.49

5.38

-

съобщения

3.62

5.38

-

облекло и обувки

2.45

3.22

-

други разходи

5.54

6.21

Данните са убедителни. При увеличен доход
на едно домакинство с 34 лв. през 2002г. разходите са 40 лв. Увеличението е за всички видове
разходи. Учудващо е, че няма данни за влоговете,
за закупена валута, ценни книжа, неизплатени дългове, не дадени заеми, но те са запазена тайна.
В) Кредитите – дадоха се големи обещания,
уговаряше се с банките, прехвалваха се царските
кредити, но ефективността от тази дейност почти
не влиза за разширяването на предприемачеството.
Отпускат се между 5 и 15 хил. лв. заеми, от които
ще могат да ползват малки и средни предприятия
от всички сектори на промишлеността, също и
безработни, занаятчии, кооператори и земеделски
производители. Лихвата е 10% годишно, гаранционния период до 6 м., а срокът за връщане до 5 г.
Кредитите за оборотни средства са с 1 м. гаранционен период – а срокът за връщане до 1 г.
Лихвата е около 10% годишно. Тази придобивка е
незначителна, макар и положителна.
Известно е, че предоставените кредити, а също и заемите осигурявани от фонд “Земеделие”,
САПАРД и др., оказват положително въздействие,
особено за увеличаване производството на зърно
хлебни, животни и птици; за организиране на мандри; за засаждане на лозя, трайни насаждения и пр.,
но те са свързани с необходимостта от много повече парични и други средства и изискват материално обезпечение пред кредиторите.
Освен това заеманите парични средства от
различните фондове са необходими за закупуване
на машини, торове, хим. препарати, семена и пр.,
а кредитите не са достатъчни и се явяват само възможност за започване на предприемачеството.

Без собствени средства и с помощта на други чужди и наши инвестиции, почти е невъзможно
сериозно и доходно предприемачество в България.
И в тази посока е необходима ясна и обоснована
стратегия и силна подкрепа от правителството, държавата и законодателната власт, които са длъжни
действено да помагат на дребния и средния бизнес
и на предприемачеството.
4. Положителни примери – резултат на местни ръководства, а не на държавна помощ
Начални, по-съществени резултати за разширяване на предприемачеството има повече в областта на туризма и то само в отделни области на
страната.
А) Например в Бургаска област и гр. Бургас.
За тях цифрите показват, че благодарение на предприемачеството дребния и средния частен бизнес
се е увеличил 78%. Това е резултат не само на
ЛУКОИЛ Нефтохим Бургас, но и на инициативата
и отговорността на местните ръководители. Затова
нивото на безработицата там е само 9%, при средно за страната повече от 20%.
Отправната насока на развитието в Бургас е
обслужващия бранш, която се явява “водеща индустрия” в целия район. Там микро кредитите са
до 30 хил. лв. и се предоставят на малки и средни
фирми в областта на туризма и търговията. Те са
със най-голям дял в микрокредитирането според
данни на банка ДСК. В районния й клон в Бургас са
отпуснати над 260 хил. броя кредити, а издадените електронни дебитни карти на фирми и граждани
са повече от 125 хил. броя.
Едно от условията е, при 30 хил. лв. заем
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фирмите да имат до 10 души персонал, на което
условие отговарят повечето от туристическите фирми в района.
Б) Друга новост и насока за Бургаския регион
е, че малкият и среден бизнес и предприемачеството обхващат частното здравеопазване. Бургаският
медицински център е на 1-во място в страната и
има награда 4 хил. лв. и е носител на наградата
“най-добър предприемач” на националния конкурс
организиран от банка ДСК.
В) Търговският бизнес в града и региона е неразривно свързан с туризма, с инвестиции за строителство на офиси, жилища, хотели. Има търговски универсални комплекси с европейски стандарти.
Новост голяма за гр. Бургас е BAZARBG.COM –
първият в България портал с електронна търговия,
който е разработен от Бургаския интернет – провайдер БСЕ “Бусофт” и пазаруване чрез интернет.
Г) В Бургас, благодарение на безспорната
дейност на кмета Йоан Костадинов, е открит първият хипермаркет “БИЛЛА”, като само той осигурява повече от 100 работни места и много подобрява качеството на търговското обслужване.
Д) В града се създават условия, чрез продажби на терени в промишлената зона, за развитие на
малки и средни предприятия. Приета е специална
общинска програма за развитието на предприемачеството, за приватизация на 36 обекта.
Това са примери и постижения за предприемачеството в Бургас и региона, но не такива са в
другите градове и райони в страната. Известно е,
че за подобни разгърнати дейности се изисква яс-
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на стратегия, постоянна работа, отговорност и загриженост не само от местните ръководства, но и
от правителството и от другите институции и от ръководителите и от политиците в страната за подобряване на предприемачеството и на условията на
живот и работа на населението.
Крайно необходимо и безусловно наложително е решително да се подобрява политиката на
страната и на нашите взаимоотношения с всички
държави и страни, особено с тези от балканския
регион и страните членки на ЕС, Русия, Китай и др.
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THE ROLE OF ENTERPRENEURSHIP IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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SUMMARY
This paper deals with the problems concerning the state of entreprenenrship, small and medium – scale business;
the opportunities for improvement, recommendations and achievements by presenting a lot of information and facts on
the problems and making suggestion for solving them to the government and other institutions in Bulgaria.
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ВНЕЗАПНО ПОЧИНА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ПАНДОРА ДРАГОЗОВА!
На 03.03.2002 г. с дълбока скръб колективът на катедра “Управление на ресурсите и природоползването”, на Факултет “Стопанско управление” и на Лесотехническия университет се раздели завинаги с
уважавания преподавател и учен, един от първите автори, публикували на страниците на списание
“Управление и устойчиво развитие” част от своята научна продукция и допринесли за неговото създаване
и утвърждаване - доц. д-р инж. Пандора Иванова Драгозова.
Родена е в София на 14.10.1951 г. в семейство, в което битуват най-висшите човешки добродетели
и ценности. Това определя и нейния цялостен път на развитие, наситен с колегиалност, добронамереност,
прямота и честност в отношенията, с високо развито чувство за отговорност и хуманизъм.
Пандора Драгозова завършва средното си образование в София, а през 1975 г. завършва висше
образование в специалност “Механична технология на дървесината” на Висшия лесотехнически институт.
През 1991 г. защитава дисертация за научната степен “кандидат на икономическите науки” (сега “доктор”).
Богата е творческата биография и преподавателският опит на доц. д-р Драгозова. Работила е като
инженер-проучвател във ВЛТИ през периодите 1975-1981 г., 1984-1986 г. и 1989-1994 г. От 1981 г. е
редовен аспирант по научно направление с шифър - 05.02.18 Икономика и управление на отраслите
(Икономика и управление на дървообработващата и мебелната промишленост) към катедра “Икономика,
организация и управление” на ВЛТИ. От 1986 до 1989 г. е учител в Техникума по дървообработване и
вътрешна архитектура - София. През периода 1989-1994 г. е била хоноруван преподавател по дисциплината “Икономика на дървообработващата и мебелната промишленост” във ВЛТИ, по “Икономика и управление” и “Организация и планиране на химическата промишленост” в Химико-технологичния и металургичен университет - София. От 1994 г. е редовен главен асистент, а от 2000 г. е доцент, в катедра
“Управление на ресурсите и природоползването” на Факултет “Стопанско управление” при Лесотехническия
университет. Като главен асистент в катедра “Икономика, организация и управление” на ВЛТИ, а по-късно
като главен асистент и доцент в катедра “Управление на ресурсите и природоползването” на Лесотехнически
университет води занятия по дисциплините “Мениджмънт”, “Икономика на горското стопанство”, “Основи
на мениджмънта” и “Икономика на дървобработването и мебелната промишленост” на студентите от
специалностите “Стопанско управление” и “Механична технология на дървесината”. През 1995 г. като
хоноруван преподавател провежда курс от лекции и упражнения по “Икономика, организация и управление
на дървообработващата промишленост” на студенти от Югозападния университет в Благоевград, а през
1996 г. и във филиала му в гр. Търговище.
През целия си преподавателски и творчески път, тя неуморно работи за подготовката и изграждането
на млади специалисти в областта на стопанското управление и механичната технология на дървесината.
С научната и преподавателската си работа оставя трайни следи в областта на икономиката и управлението на дървообработващата и мебелната промишленост. Участва в разработването на учебните планове
на специалностите “Индустриален мениджмънт” и “Стопанско управление”. Разработва учебните програми по “Основи на мениджмънта”, “Икономика на дървообработването и мебелната промишленост” и
“Мениджмънт на горската промишленост”.
Научната й продукция, оставаща за следващите поколения е публикувана в над 40 научни публикации,
книги и учебни помагала. По значимите от тях са: “Оптимизиране на големината и териториалното разположение на сушилното стопанство за дървени фасонирани материали в България” – дисертация (1991),
лекционните курсове по “Основи на мениджмънта” (1998) и “Икономика и управление на дървообработването и производството на мебели” (1997), книгите “Проучвания върху икономическите аспекти на сушилното стопанство” (1997), “Устойчиво стопанисване на горите в България - критерии и индикатори.” (1999),
“Ръководство за разработване и защита на дипломна работа”(2000).
Доц. Драгозова участва активно в научното осигуряване на практиката. Участва в разработването на 8
научно-изследователски проекта, по-важните от които са: “Научно-техническа прогноза за комплексно
използване на дървесната суровина в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ”(1987-1988),
“Функции на Комитета по горите, неговите поделения и фирми” (1993), “Устойчиво стопанисване на горите в България - критерии и индикатори.” (1996), “Инструкция за условията и реда за ползване на горите
чрез търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател”(1999). Уменията и подготовката й на висококвалифициран експерт се проявиха в управлението на конкретно дървообработващо предприятие - през периода 1996-1997 г. тя е член на борда на директорите на фирма “БУК-ГУРКОВО”ЕАД, гр. Гурково.
Безсилни сме да намерим адекватно обяснение защо ни напуска точно сега, в разцвета на силите си.
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Защо няма вече да ни дарява с топлото си излъчване и добрата си дума? Невъзможно е да изразим обичта
и болката. Безсилни сме да я върнем, но няма природна сила, която може да я отнеме от сърцата и да я
изтръгне от паметта ни, за един макар и кратък, но достойно изживян човешки живот.
Вечността прие в своята прегръдка обичаната и скъпа майка, отгледала две прекрасни дъщери и
ненарадвала се на прекрасните си внучки. Доц. Пандора Драгозова ни напусна физически, за да остане
завинаги в сърцата и спомените ни. За нас, нейните колеги и приятели тя винаги ще бъде единствена и
незаменима, човекът с широка душа и сърце, човекът с топла усмивка. За нейните възпитаници –
взискателен, изискан и уважаван преподавател. За нейните колеги – желан и обичан човек, сътрудник и
събеседник. За приятелите – обаятелна личност, с отворена прекрасна душа и сърце.
Целият академичен състав, студентите и служителите на Лесотехническия университет свеждаме
глава за сбогом пред прекрасния човек с незаменимо излъчване, пред учителя, колегата и приятеля. Дълбока
е скръбта и тъгата от раздялата с една от достойните ни колежки, учени и преподаватели, отдала сили,
енергия и знания за развитието на лесотехническата наука и образование. Напусна ни преждевременно,
но с достойно изпълнен дълг към род, професия и Родина.
ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!
Доц. д-р Иван Палигоров – Зам.Декан на Факултет “Стопанско управление”
Доц. д-р Иван Йовков – Декан на Факултет “Стопанско управление”
Доц. д-р Иван Илиев – Зам.Ректор на Лесотехнически университет
Доц. д-р Ангел Петков – Рък. на кат. “Управление на ресурсите и природоползването”

“ЕЛИТ” ООД – ТРОЯН
БАЛАНС към 31 декември 2001 г.
Сума,
хил. лв.

АКТИВ
А.
Б.
I
II
III
IV
V
В.
I
II
III
IV
V

Невнесен капитал
Дълготрайни активи
Материални
Нематериални
Дългосрочни инвестиции
Дългосрочни вземания
Положителна репутация
Краткотрайни активи
Краткотрайни материални активи
Краткосрочни вземания
Краткосрочни инвестиции
Парични средства
Разходи за бъдещи периоди

404
403
1

201
132
18
44
7

СУМА НА АКТИВА
Г.

605
15

Задбалансови активи

ПАСИВ
А.
I
II
III
IV
V
VI
Б.
I
II
В.
I
II
Г.
Д.

Собствен капитал
Капитал
Премии от емисии
Преоценъчен резерв
Резерви
Резултат от предходни периоди
Резултат от текущия период
Дългосрочни пасиви
Дългосрочни задължения
Приходи от бъдещи периоди
Краткосрочни пасиви
Краткосрочни задължения
Приходи за бъдещи периоди
Финансирания
СУМА НА ПАСИВА
Задбалансови пасиви

Сума,
хил. лв.
267
37

34
160
36
11
11
327
327

605
15

ОТЧЕТ за приходите и разходите към 31 декември 2001 г.

I
II
III
IV
V
VI
VII

НАИМЕНОВАНИЕ
НА РАЗХОДИТЕ
Разходи за дейността
Финансови разходи
Извънредни разходи
Общо разходи (I+II+III)
Счетоводна печалба
Разходи за данъци
Печалба
ВСИЧКО (IV+VI+VII)

Сума,
хил. лв.
938
4

Управител: инж. В. Ценов
Счетоводител: В. Конишева
Заверил без резерви: 0087 Р. Петрова

942
50
14
36
992

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРИХОДИТЕ
I Приходи от дейността
II Финансови приходи
III Извънредни приходи
IV Общо приходи (I+II+III)
V Счетоводна загуба
VI Загуба
ВСИЧКО (IV+VI)

Сума,
хил. лв.
992

992

992

