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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ОЧАКВАНИЯ КОНКУРЕНТЕН НАТИСК В
ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Светла Бъчварова
Изпълнителен директор на Национален Център за Аграрни Науки
Целта на доклада е да се разкрият предизвикателствата пред българското земеделие и преработвателната
промишленост при присъединяването на България към ЕС. Разкрити са особеностите на различните групи земеделски произовдители, като въз основа на това са откроени съвкупностите от проблеми за решаване. Анализирани
са факторите на производство, като особено внимание е отделено на основният – земята. Въз основа на това се
предлагат конкретни решения в областта на поземлените ресурси. Обосновава се аграрната политика която
Република България трябва да провежда в областта на земеделието при присъединяването към Европейския
Съюз.
Ключови думи: аграрна политика, фактори на производство в земеделието, поземлени ресурси.
Key words: agrarian policy, factors of production in agriculture, agrarian resources.

Присъединяването на България към ЕС в областта на земеделието и преработвателната промишленост логично поставя повече точни въпроси,
а отговорите не винаги могат да бъдат класифицирани като такива. Предположенията, хипотезите
преобладават, а от там несигурността в правилността на провежданата фирмена политика е доста
спорна. Вярно е, че има правила, но е вярно, че те
не са достатъчни за да мобилизират пазарните субекти в осигуряване на необходимите условия за
агробизнес поради липсата на ресурси, опит и умения в съвършено различна пазарна ситуация от съществуващата през последните 15 години.
Българските земеделски производители и преработвателната промишленост са поставени пред
нови реалности, които могат да се класифицират и
като предизвикателства, ако имаме положително
отношение към драстичните промени в бизнеса и
сме разработили стратегия за адаптация.
Предизвикателствата могат да се тълкуват и като
съвкупност от усилия, за които е спорен крайния
ефект. Тогава предизвикателството се превръща
във въпрос на оцеляване.
Кои са предизвикателствата пред българското земеделие, независимо от посочените нюанси в
тълкованията?
- оптималното съчетание на земя, труд и
капитал. Всеки един от посочените фактори на производство има своите проекции и алтернативи, но
не е достатъчно те да бъдат осигурени, а следва
ефективно да се съчетават и управляват. Тяхното
съчетание е въпрос на преценка и тя зависи от организационната структура, която се управлява.
По данни на отдел “Агростатистика” към МЗГ
от 2003 година в страната функционират: 661340
стопанства на физически лица; 2976 стопанства
на еднолични търговци; 1992 земеделски кооперации и 1339 стопанства на търговски дружества.
Условно тези форми на стопанисване могат да бъ-

дат разделени на две групи:
Първата група представляват стопанства на
физически лица, които представляват 99 на сто от
общият брой на регистрирани стопанства. Те обработват 8,8 млн.дка земя или това представлява 30
на сто от ИЗП. Средният размер на едно стопанство е 13,2 дка, но съществуват големи разлики в
размера на стопанисваната земя. Близо 77 на сто
от анкетираните стопанства са с ИЗП под 10 дка.
За тези стопанства капиталът е фактор, но трудът
е още по-значим фактор на производството. По своя
характер те са преди всичко трудови стопанства.
Важна особеност на тези стопанства е, че трудът е
дезорганизиран с раздробяването на земята. На
практика тези два фактора: раздробяването на земята и дезорганизацията на труда, са основна причина тези стопанства да не могат да се оценят като конкурентноспособни. За тяхното оцеляване са
необходими специални програми, които да дадат
възможност да поддържат дохода на заетите в тях.
За тяхното оцеляване кооперацията във всичките и
форми, е необходимост, а не въпрос на желание.
Техните нужди от кредити са преди всичко в сферата на осигуряване на оборотни средства за определени мероприятия и те не биха имали проблеми
с тяхното обслужване поради факта, че те са преди всичко трудови стопанства.
Втората група – близо 3900 стопанства, са с
ИЗП над 1000 дка и те обработват 76 на сто обхванатата в преброяването ИЗП. При търговските дружества средната ИЗП достига 3500 дка, а при кооперациите е почти 5900 дка. За тези стопанства,
решаването на проблемите за оптимално съчетания на факторите на производство е свързано с решаването на съвкупност от проблеми, които могат
да се обобщят в следните насоки:
- осъществено е производствено групиране
на земята на база най-вече на сключване на договори за наем на земя. По данни на МЗГ наетата
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земя представлява 90 на сто от ИЗП за юридическите лица За тези стопанства проблемът е в несигурността на земеползването и в реалната възможност групираната земя да бъде раздробена отново
и извадена от оборот.;
- трудът като фактор на производството е проблем дотолкова доколкото квалификационната структура на заетите в тези структури е силно влошена
и това се отразява за всяка една действаща структура в земеделието. Факта, че се финансират програми за обучение, отдава се значителен превес на
консултантската дейност, е потвърждение на
ситуацията, че съществува проблем в тази област
и са предприети мерки за неговото решаване.
- сполучливото комбиниране на факторите на
производство ще се постигне когато се улесни достъпа на земеделските производителите до кредити.
Дейността на ДФ “Земеделие” в тази насока като
специализирана кредитна институция доближи кредитния ресурс, с който разполага до действителните нужди на земеделското производство.
Земята, като основен фактор за производство през последните години е обект на сериозни
дискусии. Така или иначе имаме една даденост в
собствеността и земеползването, която трудно може да бъде преодоляна и следва да се работи в
условията именно на: раздробена собственост, динамичен брой и размер на земеделските стопанства, труден достъп до осигуряване на легитимни условия за земеползване, липса на нормативни възможности за защита за ползвателите на земя. Дори
само тази динамика в земеползването е предпоставка за очаквани трудности при усвояване на директните помощи за земеделските производители.
Въпреки ограниченията, единственият възможен изход от ситуацията е да се подпомага пазара на земеделски земи в неговите форми: покупко-продажба на земя и на наемните отношения. Всички
механизми, които могат да се включат в решаването на този въпрос касаят неприкосновеността на
частната собственост, но в същото време активно
съдействие за тези които обработват земята и тези които са осигурили нейното групиране. Такова
съчетание е възможно, защото и в ЕС тези, които
обработват земята имат защита, тъй като те осигуряват реализация на обществения интерес – обработка на земята, запазване на почвеното
плодородие, производство на качествени и безопасни храни и т.н.
Управлението на поземлените ресурси
изисква: разработването на специфична и детайлна нормативна уредба, която да включва решаването конкретно на значителен кръг от въпроси; създаването на специфична организационна структура,
която да прилага и контролира ефективното и це-
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лесъобразно използване на поземлените ресурси.
Използването на административни разпоредби по
отношение на собствеността и земеползване предстоят тепърва да бъдат разработвани. Единственият
елемент от регулацията на поземлените
отношения, който не е използван до сега е въвеждането на данък върху земята. Неговото въвеждане е свързано с огромна по обем техническа работа и следва да се прилага на базата на реално съществуващи пазарни отношения и ценови равнища,
които са формирани при покупко-продажбата на
земи и при фактическо равнища на рентни плащания.
Разбира се, че в ЕС няма регламенти, които
да определят точно как да се осъществява разпореждането със земеделската земя. Всяка една страна решава този въпрос от гледна точка на нейните
специфични условия, дадености, но при всички условия целта е земеделските производители да са в
състояние да контролират промените в техните стопанства и да повишават условията на живот. Консерватизмът в покупко-продажбата за земеделска
земя се обуславя главно от това, че тя намира подобаващо висока оценка от нейните собственици и
от обществото като цяло. В Швеция, където цените
на земеделските земи достигат до 1200 евро/
хектар, специална поземлена инспекция към
Министерския съвет дава съгласие за закупуване
на земеделска земя. Ако инспекцията откаже разрешение за продажба, тя е длъжна да я изкупи на
цена, която е договорена между купувача и
продавача. Този ред на разпореждане е въведен
през 1965 години, като бариера срещу спекулата
със земеделска земя и срещу тенденцията появила се в страната за трансформирането й в не
земеделска.
В Италия е създаден специализиран правителствен орган, основната функция на който е да
играе ролята на: посредник при покупко-продажбата на земя; контролира използването на земята;
подпомага фермерите. Често те изкупуват предлаганата земя при липса на подходящ купувач, след
което я отдават под аренда. В последствие самият
арендатор може да закупи земята при условие, че
той се ангажира да не я преотстъпва или продава
за определен период от време. В страната пазарните цени на земеделските земи са едни от найвисоките в общността – 10-11 хил.евро/хектар.
В САЩ пазарът на земеделска земя е сравнително най-либерален. Няма законови ограничения при сделки със земя. Въпреки това земята много рядко сменя своя собственик. САЩ е страна с
много земеделска земя, поради което почти е невъзможно да се очаква спекулативен скок в цените.
За периода 2001-2004 година средната пазарна
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цена на хектар е в диапазона от 3300 до 3360 дол./
хектар. Освен това е престижно да се притежава
земя и ако се налага да се продава, това се прави
само в краен случай.
За България, особено след промените в основния Закон на страната е наложително изграждането на специализирана структура която да регулира и управлява поземлените ресурси. Институционалното и изграждане и подчиненост е въпрос на дискусия и преценка най-вече какви функции ще и бъдат възложени.
Проблемите на земеделското производство
следва да се решават в движение, като не се подценява важността на нито един от факторите на
производство при изключително голяма подкрепа
на държавата. В областта на земеделието през целия период на преход винаги се подчертаваше ролята на само на един фактор, за да реши всички
проблеми:
- В първите години на прехода се считаше, че
е достатъчно само да се възстанови собствеността върху земята, за да се решат всички проблеми
на отрасъла. Но се констатира значително на покъсен етап, че собствеността не е мотив за развитие на земеделско производство;
- На следващ по-късен етап се считаше, че
либерализацията на пазара е спасителното решение, за да се разчита на подем в земеделското
производство. Масовите фалити, увеличаване дела на не обработваемата земя, показа, че либерализирания пазар не е в полза нито на производителите, нито на потребителите.
- Присъединяването към ЕС, анализите които
се правят показва, че в земеделието има проблеми,
които земеделските производители не могат да решат сами. Това което следваше да бъде постоянна политика в аграрната реформа за целия преходен период, а именно активно участие на държавата в процеса на преструктуриране, се появи като
задължителна необходимост в периода до 2007
година. Присъединяването на страната към ЕС
изисква усилия от държавата, за да може българското земеделие да се трансформира и да се превърне в стабилен отрасъл на националната
икономика. Изисква усилия на аграрната наука, която следва да бъде фактора за стабилност на
производството. Проблемите, които следва да решава касаят производството. Когато едно земеделие е в период на трансформации, аграрната наука е тази, която следва да формулира проблемите и да ги решава. Българските производители са
поставени пред нови реалности и предизвикателства. Навлизането на: качествени аграрни стоки;
сравнително високите цени на ЕС ще доведе до ново преструктуриране на производството у нас и не-

състоятелност на част от производителите.
Българските производители имат потенциал
за развитие на европейските пазари, но той следва
да се реализира чрез повишаване конкурентноспособността на българските аграрни стоки и чрез активна аграрна политика. Основания за такъв извод
са статистически данни за последните пет години,
а именно:
- положително търговско салдо за отрасъл селско стопанство;
- страните от ЕС станаха един от основните
търговски партньори в търговията с аграрни
продукти. Общият стокообмен между България и
страните от ЕС през 2003 година достига 326 млн.
щ.дол. или това представлява 41,7 на сто от общия аграрен износ. Основни европейски страни,
към които е насочен аграрният износ са Испания,
Италия, Гърция и Франция;
- Естествено възниква въпросът за потенциалните възможности на българските аграрни стоки на европейските пазари. Основни групи стоки,
които формират структурата на аграрния износ за
периода 2001-2004 година средно е както следва:
зърнени култури – 24%; маслодайни семена –
12%; алкохолни и безалкохолни напитки – 10%;
тютюн и обработени заместители на тютюна – 8%;
месо и карантии – 6%; хранителни продукти от плодове и зеленчуци – 5%; мляко и млечни продукти
– 5%. Извода, които се налага е, че близо 50 на
сто от аграрния износ е на непреработени продукти.
Счита се, че стратегически продукти на България
за европейския пазар ще продължават да бъдат традиционните зърнени култури, технически култури,
преработени продукти от грозде, плодове и
зеленчуци, месата от овце, кози.
- Значителни трудности се очакват при реализацията на животновъдна продукция на пазарите на
страните от съюза. Покриването на европейските
стандарти за качество на продукцията е единствено възможната алтернатива за производители и преработватели да увеличат присъствието си на европейските пазари. Разбира се в последните години
чрез Програма САПАРД и чрез допълнителни финансови ангажименти – експортни субсидии от
ДФ”Земеделие”, преработвателите работят в посока на внедряване на европейските изисквания.
Проблемът е по-скоро в изоставането на сектор
животновъдство. По данни на отдел
“Агростатистика” през 2004 година в областта на
говедовъдството има регистрирани 190, 2
хил.ферми, което спрямо предходната година е увеличение с 13,2 на сто. Средният брой на отглежданите животни в стопанство намалява от 4 на 3,6
броя. Преобладават ферми с 1-2 крави, което рефлектира по цялата верига на събиране на суровото
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мляко, преработка, спазване на стандарти, производство на крайна продукция. За свиневъдство броят
на фермите за 2005 година е 208,5 хиляди и те са
повече спрямо предходната година с 8,9 на сто.
Средният брой на животните във ферма е 4,5 броя.
В овцефермите се наблюдава увеличение на броя
на фермите – 216,8 хил.броя и на средния брой
животни – от 8,6 на 9,3 броя. Тази информация е
показателна за състоянието на подоотрасъл
животновъдство. Най-големият проблем за преработвателната индустрия ще бъде осигуряването на
суровини. В краткосрочен план едва ли е възможно да се промени ситуацията. Поддръжката на фермерските цени е един от механизмите за стабилизиране броя на животните и създава предпоставки
за окрупняване на фермите.
- Освен традиционното производство и традиционно силните пазари на български земеделски и
преработени продукти, следва да се търсят алтернативи в производства, които имат потенциал за
развитие. Пример за това могат да бъдат производството на култивирани лечебни растения, увеличаване производството на розов цвят и съответно на розово масло при гарантирано високо качество. Сериозно предизвикателство пред българските селскостопански производители е внедряването на биологично земеделие. Прогнозите, които
правят учени с експерти от ЕС са, че след 20 години биологичните продукти ще заемат 50 на сто от
всички селскостопански продукти в света. В ЕС найразвито органично земеделие има в Италия, Германия и Франция – около 2,4 на сто от цялото растениевъдно производство. Сериозни усилия в това
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направление правят Чехия, Унгария, Словакия. В
Европа близо 500 млн.дка са заети с органично
земеделие. Едновременно с това се развива и пазара на биологични храни в Европа. В Англия близо
78 на сто от домакинствата употребяват биологични храни. Потенциални възможности за България
са производството на биологични козметични
продукти, вино, сертифициран пчелен мед, съставки
за преработващата промишленост, детски храни и
т.н.
Представената информация по отношение на
продуктовата структура на българското земеделие
едва ли е тайна за хората, заети в земеделието и
преработвателната промишленост. По-скоро целта беше да се очертае потенциала на отрасъла и
трудностите, които следва да се решават.
Определено българското земеделие има сравнителни преимущества в областта на: сравнително
евтина работна сила, благоприятно географско
положение, условия за развитие на туризъм, които
допълнително стимулират българското производство, наличие на традиции в редица производства, икономическа стабилност на страната. Тези предимства следва да се използват и да се разработят
стратегии: първо за оцеляване в някои отрасли, стабилизиране в други и развитие - в трети. Възможностите за успешни сценарии за развитие на българското земеделие в предприсъединителния период са
възможни поради факта, че проблемите са
идентифицирани, съществува реален финансов
ресурс, държавата се обърна към земеделието и
неговите проблеми.
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ABSTRACT
The objective of the paper is identifying the challenges for Bulgarian agriculture and processing industry at the
time of the accession of Bulgaria to the European Union. The characteristics of the various groups of agricultural
producers have been defined and used as a ground for identifying the problems to the solved. The factors of production
have been analysed paying special attention to primary one: the land. In relation to that specific solutions in the field of
agrarian resources have been proposed. The agrarian policy of the Republic of Bulgaria that should be adapted for
agriculture at the time of the accession to the European Union has been presented.
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Биологичното земеделие е важен инструмент в стратегията за интегриране с околната среда и устойчивото
развитие, които са ключови принципи в Общата аграрна политика на Европейския съюз.
В настоящата разработка са представени и анализирани условията за прилагане на Общия план за действие
на Европейската комисия, неговата роля за развитие и популяризиране на биологичното земеделие.
В резултат на тези анализи става ясно, че бъдещата политика на ЕС в областта на биологичното земеделие
ще следва тенденциите на развитие на потребителското поведение, както и на общото пазарно развитие, в пълно
съответствие с нормите за опазване и възстановяване на екологичния баланс.
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Биологичното земеделие е важен инструмент
в стратегията за интегриране с околната среда и
устойчивото развитие, които са ключови принципи
в Общата аграрна политика (ОАП) на Европейския
съюз.
При създаването на концепция за глобална политика на биологичното земеделие трябва да се отчете неговата дуална роля за обществото: (European Action Plan, 2004)
1. Биологичното земеделие е метод за производство на храни, който създава специфичен пазар за своите продукти, а потребителите са склонни да закупуват тези продукти, обикновено на повисока цена. От тази гледна точка биологичното земеделие е финансирано от потребителите, които
търсят ползата от него, т.е. хранителни продукти
по техен избор. От този ъгъл развитието на биологичното земеделие е регулирано от пазарните
механизми.
2. Известно е, че биологичното земеделие доставя обществени блага, като първостепенни са ползите за околната среда, но също така и за здравето на хората, за социалното развитие, за развитието на малките населени места, за добруването
на животните. Акцентът тук е по-скоро върху управленската роля на фермерите. Обществените
блага могат да бъдат финансирани чрез средства
на обществото. От този ъгъл развитието на биологичното земеделие е въпрос на политика, основана на грижа за околната среда.
С цел реализиране на целите на потребителите, производителите и обществото като цяло, политиката в областта на биологичното земеделие
трябва да постигне балансирано развитие и в двете
направления. Това би довело до справедлива и дългосрочна подкрепа на обществените блага и едновременно с това до подпомагане развитието на един
стабилен пазар, което ще осигури и ускорено развитие на биологичния сектор като цяло.
Практиката показва, че насоката на аграрна-

та политика е един от водещите фактори, определящи състоянието и развитието на околната среда.
В тази насока ОАП си поставя следните цели:
• Използване на производствени методи, щадящи околната среда и доставящи качествени
продукти;
• Разнообразие на формите в земеделието,
разнообразни продукти и обществени блага, свързани с развитието на селските райони;
• Подкрепа на дейностите, непряко свързани
с доставката на хранителни продукти, които обществото очаква от фермерите (например: благосъстояние на животните и околната среда).
Европейската комисия поставя серия от политически мерки целящи да стимулират развитието
на аграрния сектор във взаимодействие с околната
среда. С цел да се осигури солидна основа за прилагането на “плана за действие” (European Action
Plan) се организираха различни консултации и дискусии в Парламента, Съвета и между различните
нива участници в сектора. Бе отправено и on-line
допитване до широката общественост в документ
съдържащ серия от ключови въпроси в биологичния сектор. Резултатите от анализа му показват,
че с приоритетно значение са въпросите засягащи:
маркетинга на биологичните продукти, Общата аграрна политика, системата за стандартизиране, инспекция и сферата на изследователската дейност.
Основните документи на Европейската общност свързани с аграрната политика подчертават
значението на биологичното земеделие като система интегрирана с околната среда. Общият принцип залегнал в тези документи е че фермерите,
извършващи услуги, свързани с опазването на околната среда, надхвърлящи добрите земеделски
практики, трябва да бъдат подходящо стимулирани.
През юни 2001 г. на заседание на Европейския
съвет в Гьотеборг се прие, че Общата аграрна политика и нейното бъдещо развитие трябва да включват цели, постигащи устойчиво развитие чрез сти-
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мулиране производството на здравословни, висококачествени храни, природо-щадящи производствени методи, включващи биологичното производство, възобновяеми естествени суровини и защита
на биоразнообразието.
На конференцията “Биологични храни и земеделие – към партньорство и действие” – Дания,
2001 г. е подписана декларация (European Action
Plan) от 12 министри на европейски държави и представители на: Асоциацията на фермерите в Европа
(COPA), Европейската асоциация на сдруженията
на потребителите (Euro Coop), Камарата на околната среда в Европа (EEB) и Международната асоциация на движенията за биологично земеделие
(IFOAM). Този документ очертава няколко основни
насоки за развитие на този сектор за две годишен
период:
1) Анализиране на пречките и потенциала за
по-нататъшно развитие на биологичното производство, преработка, търговия и потребление в
Европа;
2) Представяне на консенсусно-ориентирана
пазарна стратегия, включваща като цяло всички категории участници в сектора: Европейската
комисия, правителствата на отделните страни, потребителите, фермерите, производителите, преработвателите, неправителствените организации, научните звена и др.;
3) Анализ на всички аспекти за развитие на
биологичните храни и биологичното земеделие,
включващо области като: защита на околната среда,
добруване на животните, потребителско поведение,
развитие на пазара, безопасност на храните,
регламентация, сертифициране и означение, изследователска дейност и търговия.;
4) Анализ на връзката: от една страна биологично земеделие и храни, а от друга - Общата аграрна политика и други международни
споразумения, в т.ч. СТО и Правилника за безопасност на храните (Codex Alimentarius).
Основен елемент на срещата на Върха в
Йоханесбург е доброволната подкрепа на пазарноориентирани инициативи на СТО за изграждане и
разширяване на вътрешните и международни пазари на природо-щадящи стоки и услуги, включващи биологичните продукти. Нещо повече, методите на биологичното земеделие осигуряват едновременно положителен ефект върху околната среда,
социалното и икономическо развитие на обществото.
В средно-срочния преглед на ОАП, Комисията
предложи въвеждането на нова глава свързана с
качеството на хранителните продукти, т.е. да се
даде приоритет не на количеството, а на качеството чрез използването на методи и практики целящи

17

опазване на природните ресурси и биоразнообразието в еко-системите (Communication from the
Commission to the Council and the European Parliament: Mid-Term Review of the Common Agricultural
Policy – COM 2002). Едновременно с това се споделя и мнението, че публичните разходи за земеделския сектор трябва да бъдат преразгледани.
Освен подкрепата на земеделските доходи, промените трябва да допринесат за повишаване качеството на храните, опазване на околната среда и
подобряване благоденствието на животните, съхраняване на културното наследство , както и за постигането на социалния баланс и справедливост. Този
преглед имаше за цел да стимулира фермерите
да произвеждат висококачествена продукция с висока пазарна възвръщаемост , вместо да се стремят към максимален обем производство и субсидия.
Междинният преглед се превърна в основа за подготовка на реформите в общата аграрна политика.
Производителите в биологичния сектор имат
възможност да получат помощ от първия стълб
(first pillar) на ОАП чрез директни плащания и мерки за ценова подкрепа. Но по-важно е, че биологичното земеделие се интегрира напълно в политиката за развитие на селските райони и играе важна
роля при осигуряването на ползи за околната среда,
т.е. втория стълб (second pillar) на ОАП. Нормативната рамка е представена чрез Регламент EC No
1257/1999, в който са представени различни
възможности, такива като инвестиции в земеделски сдружения (за подобрения свързани с околната
среда и благосъстоянието на животните), участие
на фермерите в програми свързани с качеството
на продуктите и тяхната промоция, обучение, преработвателни дейности, маркетингови мероприятия, компенсаторни плащания за неблагоприятни
условия. В този смисъл биологичното земеделие
се приема като земеделска практика, която доставя в най-пълна степен агро-екологични ползи, заложено в целите на този регламент. Всички страничленки на ЕС, включително и новите, са разработили програми за използване на финансовите средства предвидени по регламент 1257/1999 и са предоставени за ползване от фермерите. Помощите
за конверсия на стопанствата варират в отделните
държави (180 евро средно за Германия, 440 евро Финландия, 1250 евро – Швейцария). Политиката
на Европейската комисия е да стимулира страните-членки пълно да използват наличните инструменти предвидени в програмите, чрез което да развият
национални или регионални планове за действие с
приоритет върху:
• Стимулиране на търсенето на биологични
продукти чрез използване на новите програми за
качество;
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• Разработване на дейности, които да са дългосрочно обвързани с околната среда (Някои държави прилагат агро-екологичните схеми само в периода на конверсия);
• Стимулиране на фермерите да прилагат конверсия на цялата територия на фермата, а не само
в отделна част от нея;
• Фермерите в биологичното земеделие да
имат същите възможности като тези в конвенционалното земеделие при използването на инвестиции;
• Разработване на стимули за производителите за подпомагане реализацията и маркетинговите
дейности чрез интегриране на производствената верига чрез договорно обвързване на всички участници
• Подкрепа на допълнителните услуги – съвети в биологичното земеделие, където фермерите
могат да имат активна роля и да бъдат връзката
между практиката и изследователската дейност;
• Практическо и научно обучение на всички
участници във веригата, включващи производственото, преработвателното и маркетинговото звено;
• Посочване на биологичното земеделие като
предпочитана област на управление в областта на
агро-екологичните системите.
Реформата на ОАП от 2003 г. подчертава дългосрочната икономическа и социална жизненоспособност на аграрния сектор, осигуряващ безопасни,
висококачествени продукти, създадени чрез използването на методи осигуряващи висока степен на
интегриране с околната среда.
Чрез система от финансови инструменти
ОАП осигурява изграждането на положителна рамка
на бъдещото развитие на биологичния сектор:
(1) Прекъсване на връзката между производството и директните плащания (de-coupling), т.е.
единни плащания към фермерите ще им позволи
да отглеждат биологични култури, които са най-подходящи за техните сеитбообръщения, както и да
отглеждат животни по екстензивен метод;
(2) Обвързване на тези плащания със състоянието на околната среда, безопасността на
храните, благоденствието на животните и др. или
т.нар. кръстосано съгласие (cross compliance);
(3) Нарастване на подкрепата за развитието на
селските райони посредством обвързването на директните плащания с резултатите от дейността на
дребните фермери;
(4) Въвеждане на нови мерки за развитие на
селските райони, повишаване качеството на
продуктите, благоденствието на животните и възстановяване на разходите за финансов контрол на
фермерите.
Политиката на ЕС в областта на биологичното

земеделие е актуализирана в новия план за действие от 2004 г. (European Action Plan for Organic
Food and Farming, June 2004), където е направено
предложение за регулиране развитието на единната политика на разширена Европа за периода 20072013 г. Новият подход на комисията предвижда
всички форми на обществена подкрепа за земеделието и селските райони да се концентрират в един
фонд, обща програма и под единен контрол.
Основните цели на предложения модел за реформа в обществената подкрепа са формулирани
в три главни направления: (1) Икономическа устойчивост чрез повишена конкурентноспособност,
по-силна пазарна ориентация и по-ефективна финансова подкрепа; (2) Социална устойчивост чрез
по-голяма отговорност към потребителските изисквания, поощряване на подобряване качеството на
храните и тяхната безопасност, както и по-добро
балансиране на фондовете за подкрепа развитието на селските райони; (3) Екологична устойчивост
чрез ясна рамка за по-ефективно прилагане и развитие на стандартите засягащи околната среда и
благоденствието на животните.
Направени са следните основни предложения:
• Информационна обезпеченост на пазара на
биологични продукти чрез повишаване осведомеността на потребителите и участниците в сектора,
популяризиране на биологичното земеделие, стимулиране използването на логото за биологични продукти на ЕС, осигуряване на по-голяма прозрачност
на различните стандарти, наличие на статистическа информация за производството, разпределението и търсенето;
• По-голяма ефективност на обществената
подкрепа на сектора чрез стимулиране на страните-членки да използват по-активно и аргументирано различните мерки за развитие на селските
райони, например чрез прилагане на националните планове за действие, както и чрез по-активна изследователка дейност;
• =Подобряване и по-бързо прилагане на стандартите в Общността, изискванията за вноса и инспекцията чрез дефиниране на основните принципи на биологичното земеделие с цел постигане на
по-голяма яснота за обществото; увеличаване на
прозрачността и доверието на потребителите; чрез
изграждане на независим комитет за научна и техническа помощ; чрез по-нататъшно хармонизиране и по-бързо прилагане на стандартите, които да
могат да бъдат използвани от международните
организации; чрез подобряване на стандартите отнасящи се до благосъстоянието на животните, чрез
завършване на стандартите незасягащи все още
някои територии - аквакултура и др.; чрез разясняване на стандартите забраняващи използването на
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генно-модифицираните организми и всички техни
производни; чрез увеличаване на ефикасността и
прозрачността на системата за инспекция; както и
чрез по-ефективна обезпеченост на вноса.
Този план за действие представя по-нататъшните стъпки в процеса на популяризиране на биологичното земеделие в Европа, както и в целия
Свят.
Чрез развитието на плана за действие Европейската комисия постига прагматичност на първо
място в анализа на съществуващата политика, така че тя да бъде оптимизирана и съпоставима с
новите изисквания и тенденции в областта на биологичния сектор. В резултат на тези анализи става ясно, че бъдещата политика на ЕС в областта
на биологичното земеделие ще следва тенденциите на развитие на потребителското поведение, както и на общото пазарно развитие, в пълно съответствие с нормите за опазване и възстановяване
на екологичния баланс.
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BIOLOGICAL AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF COMMON AGRARIAN
POLICY
Yuliya Dzhabarova
Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria

ABSTRACT

Organic agriculture is an important instrument of the integrating strategy within the environment and sustainable
development, which are main principles of the Common Agricultural Policy of the European Union. The line of the
agricultural policy is one of the determinants of the environment state and development. Realizing CAP goals would
lead to a justice and long-term support of the public goods and at the same time forwarding the development of a highstrung market which will also provide accelerated development of the organic sector as a whole.
The paper presents and analyses the conditions for applying the EC Action Plan, its role for the development and
popularizing the organic agriculture.
It can be seen from these analyses that the future EU – policy in the field of organic farming will follow the trends
in the consumers’ behavior and the common market development completely covering the standards for environmental
protection and restoring the ecological balance.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

АГРОТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА УСТОЙЧИВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Виолина Хаджиева - Институт по аграрна икономика
Спаска Калчева – Лесотехнически университет
Интензивните методи на земеделско производство, основани на хетерозисни хибридни сортове, минералното торене и интензивното използване на пестициди, наложили се през Двадесети век, доведоха до висок ръст
на продуктивността. Едновременно с тяхното разширение все повече се нарушаваха взаимоотношенията между биотичните компоненти на агроекосистемите и все по-трудно се постигаше поддържането на динамичното им равновесие с изменящите се условия на външната среда. В противовес на деградацията на агроекосистемите се роди концепцията за устойчивото земеделие.
Устойчивото земеделие се наложи като най-съвършената форма, защото отговаря на изискването за
екологична стабилност, без да противоречи на потребностите на бъдещите поколения. В доклада авторите си
поставят целта да анализират агротехническите фактори на съвременното земеделие в страната и да насочат вниманието към преодоляване на съществуващите проблеми.
Ключови думи: устойчиво земеделие, агротехника, сеитбооборот, обработки на почвата, торене, агрохимическо обслужване.
Key words: Sustainable agriculture, Agrotechnology, Crop rotation, Agrochemical servicing, Soil plowing, Fertilization.

Реформата в селското стопанство доведе
до създаването на разнообразие на земеделски
системи, които значително се различават по използваните технологии и прилаганите производствени практики в условията на плановото селско стопанство. Земеделските системи сега се
оценяват с комплексни критерии: доколко са
ефективни, социално приемливи и екологически съвместими с изискванията на съвременното общество.
Стремежът към максимални добиви посредством завишени норми на торене и интензивно
използване на химически препарати за растителна защита отстъпи пред необходимостта да се
съхрани и повиши почвеното плодородие като не
се допускат деградационни процеси. Устойчивото земеделие се основава на научнообосновани сеитбообръщения, системи от почвозащитни механични обработки, торене с органични
торове, зелено торене, използване на растителни отпадъци, прилагане на ограничено количество пестициди в борбата с плевелите, болестите и неприятелите. За устойчивото земеделие е характерно, че то за дълъг период запазва качествата на околната среда и
ресурсите, от които зависи, осигурява достатъчно храни и фуражи с високо качество,
икономическата печалба от него е достатъчна за възпроизводство и се повишава
качеството на живота на земеделците и обществото като цяло. Посредством него се
постига стабилност на селскостопанското производство в три аспекта:
- агрономически – поддържа висока продуктивност за дълъг период от време;
- икономически – на микро-ниво да се реализират стабилни доходи в земеделските стопанства, а на макро-ниво – в националната система;

- екологичен – да се запази качеството на
околната среда.
Устойчивото земеделие се основава на
сеитбооборота, обработките на почвата, борбата с плевелите, болестите и неприятелите,
торенето.
Правилно построените сеитбообръщения с
най-подходящ за съответните условия подбор
на културите и включване на голям процент
треви и бобови култури са основа на устойчивото земеделие. По този начин добивите се запазват стабилни, запазва се почвеното плодородие
и се създава естествена защита на културните растения от плевели, болести и неприятели,
оптимизира се системата на обработките и намалява ерозията и повърхностният отток като в крайна сметка се снижава разходът на енергия и средства за производство и запазват
агрофитоценозите.
Правилните сеитбообръщения са не само
гаранти за устойчиво развитие, те са буфер срещу неблагоприятните условия. При редуване на
културите има значение и химическият състав
на растенията, според който Стойнев (2004) ги
разделя на две групи: в първата група включва
зърнено-житните култури, чиито следжътвени
остатъци съдържат по-малко азот, биомасата
им се разлага по-бавно, хранителните вещества се освобождават бавно и върху полуразложените растителни остатъци се развиват гъби,
които отделят токсични вещества; втората
група включва бобовите култури, цвеклото, зеленчуците и др. Техните остатъци се разлагат
бързо, освобождават хранителните вещества
и очистват почвата от токсините.
Редуването на културите от двете групи
води до намаляване на токсичността на почвата,
а на окопните и неокопни култури намалява заплевеляването и деградацията на почвата.

Агротехнически проблеми на устойчивото земеделие

В периода след 1990 г. структурата на земеделските култури се определя главно от пазарното търсене, в резултат от което се намали разнообразието им. Понастоящем около половината от използваната земеделска площ е
заета от пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед (таблица1). Окопните силажни култури и бобовите предкултури са ограничени до такава
степен, че са загубили стопанското си значение.
Зеленчуците запазват площите си. Така се утвърждават следните тенденции:
- зърнено-житните култури със слята повърхност заемат от 21,6% от земеделските
площи през 2000 г. до 32,4% в 2002 г.;
- окопните култури – царевица, слънчоглед
и зеленчуци от 21,1% в 1989 г. през 2003 г. достигат 24,5%;
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- намаляването на площите на царевицата
за зърно и за фураж и на цвеклото се компенсира от разширяването на площите със слънчоглед;
- наложилата се структура на културите
у нас съответства главно на пазарното търсене и е предпоставка за спазване на сеитбооборота. Ограничаването на разнообразието,
обаче, е причина в практиката да не се спазва
сеитбооборотът, с всички негативни последствия от това: понижаване на добивите, влошаване на качеството на продукцията, заплевеляване на площите, увеличаване на заболеваемостта на земеделските култури, изтощаване на
почвите, замърсяване и пр.
Обработката на почвите е друг фактор с
основно значение за устойчивостта на земе-

Таблица 1 Относителен дял на площите на основните земеделски култури
Култури
1. Пшеница
2. Ечемик
3. Царевица за зърно
4. Слънчоглед
5. Окопни силажни
6. Зеленчуци*
Използвана земеделска
площ

1989 г.
Площ
ха
1138300
360100
563200
239800
335100
167900
6168100

%
18,5
5,8
9,1
3,9
5,4
2,7

100,0

2000 г.
Площ
ха
978600
252000
466900
511000
н.д.
168345
5688587

%
17,2
4,4
8,2
9,0
3,0

2001 г.
Площ
Ха
%
1366594 24,3
293128
5,2
444955
7,9
398478
7,1
311
0,0
144731
2,6

2002 г
Площ
Ха
%
1382890 25,2
392765
7,2
360116
6,6
477276
8,7
508
0,0
126189
2,3

100,0

5618603 100,0

5485867 100,0

2003 г.
Площ
ха
903345
285372
488488
674883
10014
128807
5326328

%
17,0
5,4
9,2
12,7
0,2
2,4

100,0

Източник: Статистически справочници 1990, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.
*
Включени са площите на полски зеленчуци и семейни градини

делието. Посредством нея се създават подходящи условия за засяване на семената и растеж
и развитие на земеделските култури, следствие създаването на оптимални условия за протичане на физичните, химични и биологични процеси в нея. За да бъдат устойчиви земеделските системи е необходимо да се прилагат такива методи за обработка на почвата, които да
допринасят за опазване на почвите и водите и
за преодоляване на деградационните процеси в
тях. Няма универсални предписания за устойчива система за обработка на почвата. Устойчивото земеделие може да се постигне само като се прилагат адекватни методи за обработка за съответните региони и биофизичните и
социално-икономически фактори. Видовете

обработки, интензивността и честотата им се
определят в зависимост от свойствата на
почвата, вида на земеделската култура, фазата на нейното развитие, наличието на енергийни ресурси, земеделска техника и пр. Обработките на почвата може да бъдат механични, химични и биологични. От особена важност е те да
се прилагат навреме, когато е необходимо, за
което земеделските стопани трябва да разполагат с необходимата по количество и разнообразие земеделска техника.
Кризата, която обхвана икономиката на
страната в края на Двадесети век, включително и селското стопанство, доведе до силно редуциране на количеството на техниката за механизация на земеделието (таблица 2).

Таблица 2 Земеделска техника
Тип техника – в брой
1. Трактори, всичко
в т. ч. верижни
колесни
2. Комбайни, всичко
в т. ч. зърнокомбайни

1990 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

52375
8041
42358
14200
8358

34709
3433
31276
9751
7333

31519
3058
28461
9407
7506

33262
2882
29182
9624
7684

Източник: Контролно-техническа инспекция към МЗГ.

30.06.
2003
31315
2762
28553
9512
7715
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През 2000 г. у нас се падат 0,009 бр. трактори на ха, докато в Германия този брой е 0,085
бр./ха, Бобева (2001). Не е трудно да се стигне
до извода, че броят на тракторите у нас е
недостатъчен, за да се прилага оптимална
агротехника. Ситуацията се утежнява още повече като се отчете, че 75% от тракторите са
с изтекъл амортизационен срок, Котева (2004).
Не само универсалната техника е недостатъчна, още по-неблагоприятно е положението
със специализираните технически средства, необходими за работа при наклонени терени,
например. Очевидно е, че при сегашните темпове на снабдяване с технически средства, кризата и проблемите в земеделието, не само че няма да се решават, но ще се задълбочават.
Устойчивото земеделие се характеризира
с премерено използване на химически торове и
пестициди. В последните години поради недостиг на финансови средства, прилагането на химически торове е силно намалено. През 1989 г.
азотните торове са 93,57 кг/ха, а през 2000 –
2002 г. те са средно 33,25 кг/ха или 2,8 пъти
по-малко. Фосфатните торове са били съответно 47,38 кг/ха, а са стигнали 3,27 кг/ха или са
намалени 14,5 пъти. Калиевите торове от 19,69
кг/ха са достигнали 0,42 кг/ха или са намалели
46,9 пъти. Ако намаляването на количеството
на минералните торове е смущаващо, то дисбаланса на торовете по видове, който за N:P:K е
1:0,1:0,01 направо е недопустим, защото небалансираното хранене на културите води до снижаване на жизнеността и устойчивостта им,
до намаляване на добивите и качеството на
продукцията, замърсяване на почвите, вкисляване на почвите и т. н. Торенето с органични
торове, което е алтернатива за постигане на
устойчиво земеделие е дотолкова ограничено, че
няма практическа стойност.
Интегрираната растителна защита не се
дооценява и прилага в съответствие с нуждите на земеделските култури, главно поради ви-

соките цени на пестицидите, а доста често и
поради отклонения в качеството им. Нарушаването на изискванията пестицидите да са
високоефективни, бързодействащи, с широк
спектър на действие, високоселективни и бързоразграждащи се, без остатък на нетоксични
метаболити, да са безопасни за здравето на
човека, животните и полезните микроорганизми,
застрашава не само културните растения, но
ги прави опасни за всички живи същества.
Заключение
Агротехническите нарушения при отглеждането на селскостопанските култури са основните пречки пред устойчивото земеделие.
Причините те да се ширят в практиката са разнообразни – обективни и субективни. Крайно време е да се преодоляват, още повече, че с присъединяването на страната към Европейския съюз,
българското земеделие ще се конкурира с
европейското. Процесът на стабилизиране на
земеделието следва да се ускори, като най-напред се стабилизират финансово земеделските
производствени единици и се повиши културата на земеделието посредством усъвършенстване квалификацията на земеделските производители и повишаване производителността на
труда.
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AGRO-TECHNICAL PROBLEMS OF A SUSTAINABLE AGRICULTURE
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ABSTRACT

Intensive methods of agricultural production which are based on heterocyst hybrid varieties, usage of fertilizers
and intensive application of pesticides, and wildly imposed during twentieth century leaded towards productivity high
growth. In parallel with its expansion the relationship among agro-eco-systems biotical components has been destroyed and keeping the maintenance of dynamic equilibrium with the continuously changing conditions of the outer
environment became more and more difficult. The agro-eco-system degradation gave rise to a sustainable agriculture
conception.
The sustainable agriculture has become the most absolute form because of its ecological stability without inconsistence
of the future generation necessities. The authors of this paper analyze the sustainable agriculture agro-technical indicators and
concentrate on problems solution in the area.
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КООПЕРАЦИИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - ФАКТОР ЗА
УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛСКО РАЗВИТИЕ
Боряна Иванова
Аграрен университет – Пловдив
Кооперацията е форма на организация и управление на бизнеса, която присъства в икономиките, както на
развитите, така и на развиващите се страни. Тя е доказала приложимостта си при различни условия и в различни
икономически системи.
Целта на настоящата статия е да се анализират възможностите за реализация на принципите на устойчивото развитие чрез кооперативната организационна форма.
На основата на теоретичен анализ на същността, ролята и принципите на кооперацията се изследва съвместимостта на тази организационна форма с идеите за устойчиво развитие. Намерените връзки и зависимости
дават основание да се счита, че в резултат на специфичното комбиниране на социални и икономически характеристики в себе си, кооперативната организационна форма може да бъде превърната във фактор за постигане на
устойчиво земеделско развитие.
Ключови думи: кооперативна организационна форма; устойчиво развитие; принципи; съвместимост.
Key words: cooperative organization form; sustainable development; principles; compatibility.

Въведение:
Кооперативната организационна форма съществува повече от 160 години. През този период
тя е намерила приложение в много сфери на човешката дейност и се е разпространила по целия
свят. Кооперацията е доказала своята жизнеспособност при различни икономически системи и в различни исторически и културни условия. Особено голяма популярност кооперативната организационна
форма има в областта на селското стопанство, където по естествен начин се преплитат биологични,
икономически и социални процеси. Наличието на
икономически и социални мотивационни характеристики за членовете на кооперациите, както и обединяването на значителни човешки ресурси в кооперативната дейност, превръщат тази организационна форма в сериозно средство за моделиране
на общественото поведение. Това дава основание
да се допусне, че тя е адаптивна и атрактивна за
членовете на обществото организационна форма,
която може да бъде превърната във фактор за постигане на устойчиво земеделско развитие.
Целта на настоящата статия е да се анализират възможностите за реализация на принципите
на устойчивото развитие чрез кооперативната организационна форма.
Устойчивото развитие – една от ключовите
инициативи на съвременността:
Интензивното индустриално развитие и появилите се като резултат икономически и социални
проблеми в света през последните десетилетия актуализираха идеите за устойчиво и социално балансирано развитие. Устойчивото развитие стана
една от ключовите инициативи на 90-те в опитите
за постигане на икономическо развитие при успо-

редно предпазване и подобряване на околната
среда. За дългосрочното развитие на цивилизацията е от съществено значение селското стопанство да бъде поставено на устойчива основа, тъй като то е фундамента, върху който се развива съвременната обществено-икономическа система.
Тази идея е универсално приета (1, стр. 1), но се
пораждат проблеми поради факта, че няма съгласие по въпроса какво точно следва да се разбира
под устойчиво селско стопанство или устойчиво земеделско развитие. Най-често използваната дефиниция е „развитие, което посреща нуждите на настоящето без да прави компромиси със способността на бъдещите поколения да посрещат техните
собствени нужди” (4, стр. 2).
Все повече държави приемат принципите, необходими за осигуряването на стабилност, според
които устойчивото развитие трябва да бъде разглеждано в три взаимосвързани направления: екологично, икономическо и социално. Двустранните
определения, които спират вниманието си само върху икономиката и екологията водят до неефективни политики и практики. Преминаването към устойчиво развитие не е просто проблем на техническа промяна. Развитието и приемането на нови
технологии трябва да бъде съпътствано от фундаментални промени в културата и политиката.
Успешният подход към устойчиво развитие изисква трансформации в ролята и работата на научните експерти и професионалистите, разработващи
политиката, което би позволило развитието на повече граждански и публични практики, които насърчават партньорството. Устойчивото развитие не е
крайна точка или предварително определена цел.
Това е продължителен процес, който изисква обществени и детерминирани според конкретното мяс-
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то механизми, които предлагат трайно съществуващи възможности за множество участници да работят и се развиват заедно (4, стр. 3).
Устойчивата земеделска система трябва да
бъде коректна едновременно към производителите и консуматорите на нейните продукти, т.е. производителите трябва да получават разумна възвръщаемост за техния труд и поетия риск, докато
консуматорите трябва да получават земеделските
продукти на приемлива цена. Системата трябва да
използва земята по начин, който е в съответствие
със законите, обичаите и целите на обществото,
като в преобладаващата част от случаите е необходима известна модификация на законите в съзвучие с идеите на устойчивостта. Тя трябва да осигурява необходимите за обществото ресурси с добро качество, като цената трябва да покрива всички
разходи за използваните от системата ресурси, както и обезщетението за всяка причинена деградация на земята. Ако обществото очаква от земеделската система да произвежда на нива, които резултират в дългосрочна деградация на околната
среда, то тогава тези очаквания трябва да се
модифицират. Съответно системата не трябва да
зависи от неограничената консумация на невъзобновими и непозволяващи повторно използване
ресурси, като използването на такива ресурси трябва да бъде замествано и преустановявано постепенно.
Конвертирането на селскостопанската система към устойчива земеделска система не може
да се осъществи чрез просто връщане към практиките от миналото. Необходимо условие за постигането на устойчиво развитие е да бъдат мотивирани голям набор от фермерски домакинства да
използват координиран ресурсен мениджмънт, който обхваща и регулира прилагането на растително
защитни мероприятия, системата на торене, съхраняването на почвените и водни ресурси и др. Това
дава основание да се заключи, че успехът на устойчивото развитие, и в частност на устойчивото
земеделско развитие, зависи не само от мотивацията, уменията и знанията на отделните фермери, но и от действията, предприемани от групите или обществото като цяло. Една от успешните
форми за организиране на съвместни мероприятия
от фермерите е земеделската кооперация.
Кооперативната организационна форма –
същност, ценности и принципи
Кооперацията, в това число и земеделската,
е силно специфична организационна форма, която
заема междинно място между организациите със
стопанска и нестопанска цел. Първите идеолози на
кооперацията са виждали в нейното създаване не
толкова форма на организиране на стопанската

дейност на членовете, а по-скоро общество, обединено от общи морални и етични цели и идеи, които могат да бъдат реализирани с помощта на социално и икономическо сдружаване.
Превесът на социалните или икономически
мотиви при организирането, избора и участието в
тази форма остават дискусионни и до днес, но позициите на теоретиците са уеднаквени по отношение на това, че организацията осъществява стопанска дейност. Обобщавайки акцентите в множеството дефиниции на понятието кооперация може да
се приеме, че кооперацията е стопанска
организация, чиито членове са нейни собственици,
основни клиенти и лица, осъществяващи контрола,
създадена с цел увеличаване на благосъстоянието
на членовете, чрез задоволяване на техните
икономически, социални и културни нужди, която
функционира, спазвайки общоприетите кооперативни принципи.
Формалното регистриране на кооперация се
базира на нормативните изисквания на всяка
страна, но признаването на организационната форма за кооперация от обществото е свързано със
спазването от организацията на кооперативните ценности и принципи. Кооперативните ценности са основните норми на поведение, които кооператорите,
кооперативните лидери и кооперативния персонал
споделят и които определят техния начин на мислене и действие.
В листата на кооперативните ценности се
включват: самопомощ и взаимопомощ; демокрация; равенство; справедливост и солидарност (3,
стр. 2). Според кооперативните идеолози хората
имат волята и способността да подобряват своето
съществуване чрез съвместни действия, които могат да бъдат по-силни от индивидуалните усилия,
особено при колективни действия на пазара или на
политическата сцена. Равните права и възможностите на хората за демократично участие в кооперацията подобряват използването на ресурсите на
обществото и насърчават взаимодействието, разбирателството и солидарността, което обуславя социалната и икономическа целесъобразност от организирането и съществуването на кооперации в
обществото.
Кооперативните принципи, от своя страна, са
ръководната линия, чрез която кооперативните идеи
и ценности се прилагат в практиката. Принципите,
които са приети в организационната култура на
кооперацията, представят широко разпространените виждания за кооперативите, самостоятелността
и колективността на кооператорите. Те обуславят
организационната и икономическа идентичност на
кооперацията.
Актуализираният списък на кооперативните
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принципи включва: “доброволно и отворено членство”; “демократичен контрол на членовете”; “икономическо участие на членовете”; “автономност и независимост на кооперацията”; “обучение, квалификация и информация”; коопериране между кооперациите” и “грижа за обществото”.
Първият принцип “доброволно и отворено членство” предполага, че индивидите не могат да бъдат принуждавани към кооперативно членство.
Очаква се тяхното участие като активни и отговорни членове да се базира на разбирането и приемането на кооперативните ценности, като кооперацията не може да проявява дискриминация по отношение на потенциалните членове, базирана на
социални, расови, политически, религиозни или други различия.
Демократичният контрол на членовете като
принцип определя пътя, по който членовете вземат
решения. Принципът кореспондира с популярното
правило за управление в кооперацията “един член
– един глас”.
Икономическото участие на членовете се свързва директно с изключително трудния проблем за
придобиване на капитал от кооперациите в достатъчно количество, за да се конкурират ефективно
с глобалната индустрия. Исторически кооперациите са се формирали поддържайки идеята, че капиталът е подчинен на предприемачеството, а не
обратното.
Необходимостта от принципа “автономност и
независимост” се базира на голямото вмешателство от страна на държавата в кооперативния сектор на някои страни. Принципът подчертава, че кооперациите трябва да бъдат свободни от интервенции от страна на правителството или други
източници, което ще даде възможност на членовете лично да определят и контролират собствената
си съдба.
Принципът “обучение, квалификация и информация” се приема за приоритетен в кооперативните среди. На него се гледа като на нещо много позначително от средство за реклама или разпространение на информация. Той се разглежда като критичен фактор, влияещ върху способността на членовете да вземат ефективни решения.
Кооперирането между кооперациите е активизирано от засилващите се процеси на глобализация в световната икономика. Принципът е сред
най-актуалните и важни за оцеляването на кооперативната организационна форма принципи.
Принципът “грижа за обществото” е формиран на основата на ценностите, засягащи социалната отговорност и грижата за другите. Базира се
на споделеното вярване, че членовете на кооперацията могат да посрещнат своите нужди и нуждите
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на останалите членове на обществото по по-добър
начин, отколкото членовете на обществото самостоятелно биха могли. Повечето от анализите и дебатите по този принцип са се концентрирали около
опазването на околната среда и устойчивото развитие.
Съвместимост на идеите и принципите:
Самото схващане за кооперацията като организация, изпълняваща не само икономически, но и
социални функции е първата препратка към идеите на устойчивото земеделско развитие.
Традиционните стопански организации държат
сметка преди всичко за постигането на тяхната основна цел – максимална печалба, обръщайки малко или никакво внимание на екологичните и социални ефекти, съпътстващи постигането на тази цел.
Неутрализирането на т. нар. “външни ефекти” при
капиталовите предприятия може да бъде постигнато до известна степен с множество нормативни ограничения и административни принуди, които струват на обществото твърде скъпо в сравнение с постигнатия ефект.
От своя страна кооперацията, удовлетворяваща едновременно икономически и социални цели,
е подходящата организационна форма, която поради присъщите й ценности, принципи и механизъм на вземане на управленски решения не би допуснала нарушаването на деликатния баланс на
ползите и въздействията върху заобикалящата
среда, с оглед съхраняването на тази среда за бъдещите поколения, дори при липсата на външни
принудителни мерки. Демократичният контрол на
вземане на решения и подчиняването на капитала
от предприемачеството обуславят възможността за
ограничаване на капиталовите интереси и обслужването на социални и екологични приоритети. По
този начин функционирането на земеделската кооперация може да бъде поставено в съзвучие с интегрирания подход на устойчивото развитие, като
целите, организацията и функционирането на кооперацията предполагат естественото приемане на
принципите на устойчивото развитие.
Съществена може да бъде ролята на кооперацията в развитието и разпространението на идеите и принципите на устойчивото развитие в
обществото. Координиращите функции на земеделската кооперация и кооперирането между кооперациите позволяват организирането на сериозно
лоби, което да изисква и защитава политически
решения, адекватни на идеите на устойчивото
развитие.
Разпространеността на организационната форма и образователните и информационни функции,
които тя изпълнява дават възможност за популяри-
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зиране и утвърждаване на необходимите промени
в културата на обществото с оглед формирането
на сериозна и отговорна гражданска позиция към
заобикалящата среда и бъдещите поколения.
Значението на земеделските кооперации като инструмент за прилагане на механизмите за устойчиво развитие се определя от факта, че земеделските кооперации работят предимно на локално ниво. Тъй като устойчивото развитие предполага внедряването на детерминирани според конкретното място механизми, кооперацията се оказва
удобна организационна форма за реализирането
на тези механизми.
Издигането на грижата за обществото като основен ръководен принцип на кооперацията ангажира организационната форма с опазването на околната среда и устойчивото развитие, институционализирайки връзката между тях.
В заключение може да се отбележи, че земеделската кооперация е подходяща организационна

форма, чрез която могат да бъдат популяризирани
в практиката идеите и принципите на устойчивото
развитие.
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ABSTRACT
The cooperative is a form of business organization and management existing in the economies of developed and
developing countries. It has proved its applicability to the different conditions and economic systems.
The main purpose of this paper is to analyze the possibilities for realizing the principles of sustainable development through the cooperative organization form.
On the basis of theoretical analysis of the cooperative nature, role and principles, the compliance of this organization form with the ideas of sustainable development are investigated. The determined connections and dependences
give the reason to consider that, as a result of specific combination of social and economic characteristics in it, the
cooperative form may become a factor of achieving sustainable agriculture development.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ НЯКОИ ПАРАМЕТРИ ВЛИЯЕЩИ НА
УСТОЙЧИВОСТТА НА МОДЕЛНИ ГОВЕДОВЪДНИ ФЕРМИ,
ПОЛЗВАЩИ ПАРКОВИ ПАСИЩА В РАЙОНА НА СРЕДНА СТАРА
ПЛАНИНА
Хасан Али
Институт по планинско животновъдство и земеделие –Троян.
През периода 1999-2004 година беше проведено изследване в 16 семейни и малки говедовъдни ферми
ползващи в различен обем паркови пасища във високопланинската, планинската и предпланинската зони от Средна
Стара планина обхващаща района на общините Априлци, Троян и Тетевен.
В процеса на проучването бяха обхванати 1884 бр. говеда от млечно направление, от които в биологични
ферми 881 бр., и в конвенционални –1003 бр. От месодайното направление бяха обхванати 2924 говеда от тях 1794
бр. в биологични ферми и 1130 бр. говеда в конвенционални ферми.
След статистическа обработка на установените производствени резултати беше установено вариране на
някои производствено-икономически данни като: среден годишен размер на стадата говеда при:-биологичните
ферми за мляко 43.1бр., традиционните ферми за мляко 50.2 бр., биологичните ферми за месо 70.9бр., традиционните ферми за месо -56.5 бр. Продължителност на паша средногодишно при:-биологичните ферми за мляко -247.7
дни, традиционните за мляко - 207.6 дни, биологичните ферми за месо - 286.3 дни, традиционните ферми за месо 279.0 дни. Норма на рентабилност средногодишно за фермите в % при: биологичните ферми за мляко - 7.8 %,
традиционните ферми за мляко - 1.3%, биологичните ферми за месо - 14.6%, традиционните ферми за месо - 8.4%.
Беше апроксимирана функция и построена динамична графика, с което се локализираха оптималните граници
за всяка група ферми по отношение на следните зависимости: Размер на стадата~Норма на рентабилност;
Продължителност паша ~ Норма на рентабилностл; Продължителност паша ~Продуктивност на стадата.
Установените основни параметри на изследваните модели на семейни говедовъдни ферми са реален отговор
на предизвикателствата на предприсъединителния период. Те са израз на възможностите за устойчивост на българското биологично фермерсто при максимално използване на огромните ресурси от планински паркови пасища.
Ключови думи: паркови пасища,биологични и конвенционални ферми, устойчивост, моделни ферми
Key words: parkland pastures, biological and conventional farms, sustainability, models of farms

Увод
През последните години съществува трайна тендеция за търсене и предлагане на чисти и
безвредни храни от животински произход.
Особено актуални в това отношение като ареал на производство са запазените от локално
замърсяване планински райони, които се оказаха подходящи за биологичните производства.
Огромни тревни фуражни ресурси под формата
на качественна зелена маса и сено ежегодно се
продуцират в парковите пасища. Те са частично
използваеми или неизползваеми от животновъдството. Предстоящото асоциране на България в ЕС мотивира от години определен фермерски интерес. Актуално е търсенето на сравнително лесно приложими и изпитани технологични модели при производство на мляко и месо
от говеда.
Целта на настоящето проучване беше да
анализираме установените технологични и икономически параметри на изследвания масив от
семейни ферми и да предложим за ползване изпитани модели на говедовъдни ферми с различен
обем за устойчиво развитие в планинските райони на България.
Материал и методи
Проучването беше проведено през периода

1999-2003 година в 16 семейни говедовъдни ферми ползващи в различен размер паркови пасища
във високопланинската, планинската и предпланинската зони на Средна Стара планина обхващаща района на общините Априлци, Троян и
Тетевен.
В процеса на проучването бяха обхванати
1884 броя говеда от млечно направление, от които в биологични ферми 881 бр. и в конвенционални –1003 бр. От месодайното направление
бяха обхванати 2924 говеда от тях 1794 бр. в
биологични ферми и 1130 бр. говеда в конвенционални ферми.
Продуктивността на пасищата определихме по метода на “Метровката” преди и след използването им. Продуктивните и статистически данни за стадата снехме с пряко участие и
от счетоводните записи във фермите. Извършихме обработка и анализ на установените резултати за продължителност на пашата, размера на стадата и норма на рентабилност на
фермите. С помощта на вариационно-статистическа обработка на изходните данни бяха установени производственно-икономически резултати и направен обобщен анализ за основните
групи ферми - биологични за мляко, биологични
за месо; конвеционални за мляко и конвенционални за месо.
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За локализиране оптималните параметри
на всяка група беше използван метода на “Наймалките квадрати”. Установените данни бяха
апроксимирани с функция от втора степен
y=ах2+в и бяха построени графики чрез компютърна програма MAPLE 7.0. Програмата е специализирана за математически изчисления.
Прилаганият метод гарантира минимум на сумата от средноквадратичните отклонения на
емпиричните данни от апроксимиращата
функция.
Резултати и обсъждане
Редица изследователи (Pratt 1986, Kunzi
1988, Smoliak 1988, Wagner 1988) проучват и анализират огромните ресурси на планинските райони съответно на Англия, Швейцария, Канада и
САЩ, използвани от различни стада говеда за
мляко и месо.
При проведеното изследване върху използването на естествени паркови /горски/ пасища
във високопланинските зони на Средна Стара
планина установихме използване на 8 високопланински пасища в диапазона 1220-2000 м.н.в.
За района на община Априлци бяха под използване 4 пасища с обща площ 256.7 ha и консумирана 2 038 t зелена маса. Установената консумация представлява 58.1% от продуцираното
и едва 11.6 % от продуцираната тревна биомаса.
За района на община Троян установхме използване в размер на 210.6 ha и консумирана 1365.0 t
зелена маса. Консумацията формира 47.6% от
продуцираното от пасището и едва 10.2% от
близките пасища в района. За община Тетевен
установихме използвание в размер на 192.1 ha и
консумирано от стадата 1089 t зелена маса.
Консумацията и тук представлява 61.3 % и значително по-нисък размер на консумация - 6.5%
за района. За планинската зона установихме използване на 4 паркови пасища разположени в диапазона 680-1160 м.н.в. от фермите за месо с
обща площ 215.9 ha с консумация 1 762.0 t, съставляващо - 62%.
За предпланинската зона разположена в диапазона 380-600 м.н.в., при фермите за производство на мляко установихме използване на
площи от 519.4 ha с консумирана тревна биомаса в размер на 3 786.0 t. Консумираното от 8
стада средно за изследвания период съставляваше 61.8 % от продуцираното от използваните 7 пасища.
Особенно важен критерий свързан с директната консумация на тревна биомаса от пасищата представлява продължителността на паша през периода на активната вегитация. Според
Чешмеджиев (1976) вегетационният период на

Хасан Али

пасищата започва през ранната пролет около
20 март и завършва около 20 ноември. От установеното по основните групи ферми по отношение на средногодишната продължителност на
паша, конвенционалните ферми за мляко бяха с
30.7 дни по-къса продължителност на паша от
биологичните ферми за мляко.
При конвенционалните ферми за месо установихме също - 12.7 дни по-къса продължителност на паша. При месодайните ферми е характерно използване на пасищата според надморската височина във възходящ ред към началото на лятото и низходящ през есента.
Влиянието на благоприятните температури и
влажност в районите на парковите пасища създават условия за по-продължителното им
използване.
При фермите за мляко и месо пряко върху
продължителността на пашата влияят още –
размерите на стадото и размерите на пасищата. При анализа на резултатите установихме по-добра организация на технологичния процес и по-продължително използване на пашта при
биологичните ферми. Schreiber (1996) съобщава
за възможностите на традиционните ферми в
Швейцария да се преобразуват в биологични.
Сравнени с високопланинските /безлесната
зона/ и пасищата в полските райони, парковите
продуцират през сезона на активната вегетация свежа тревна биомаса с добра хранителна
стойност, което също оказва влияние върху продължителността на паша през годината.
Esterman et al (2000) съобщават за кръглогодишно използване на предпланинско пасище от биологична ферма.
В диапазона на предпланинските пасища в
непосредственна близост до основните животновъдни бази при биологичните ферми за месо
установихме, продължителна зимна паша на надземната тревна биомаса. Adams et al (1987) съобщават за зимна паша на 132 месодайни крави
с допълнително подхранване с царевичен силаж
и соев шрот, при температурни колебания от –
23 до –9.3о С.
При изследване размера на стадата при
фермите за мляко установихме с 7.1 броя говеда в повече при конвенционалните /Фиг. 1/.
Съществуваше и по-широка граница на вариране
през изследвания период от 26.4 при двете групи до 57.2 при биологичните и 87.4 при конвенционалните ферми за мляко. При фермите за месо
колебанията в размера им през годините беше
значително в по-широки граници от 56.5 среден
размер за конвенционалните за месо до 70.9 при
биологичните ферми за месо. Колебанията в големината на стадата е критерий за активното
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Фиг. 1 Производствено-икономически резултати при ферми за мляко и месо средногодишно за периода 1999-2003 г
(продължителност на паша, размер стада и норма на рентабилност - %)

Изследвания върху някои параметри влияещи на ...
29

30

търсене на техния оптимален размер от
фермерите. Размера и качеството на пасищата,
продължителността на използването им, пазарната реализация и възможността за бърза и
адекватна реакция на пазара на млякото и месото оказват решаващо влияние на динамиката
в размера на стадата през годините на
изследване.
По установената норма на рентабилност
при фермите за мляко прави впечатление получения обобщен резултат при конвенционалните
ферми 1.3 % средно за групата, спрямо 7.8 % при
биологичните. В групата на конвенционалните
ферми за мляко съществуваха ферми с формирани загуби в различен размер през годините на
изследването. Тези загуби са основно от резките сезонни и пазарни колебания в цените на суровото мляко. Яркова (2001) в свое проучване установява от 0.23 до 0.54 лв. средни разходи за
производството на килограм краве мляко в семейни и колективни ферми в Старозагорска
област. Загубите установени в някои ферми при
нашето изследване се дължат на невъзможността да бъдат компенсирани сезонните колебания на пазарните цени от 0.18 лв до 0.40 лв за
литър мляко. Kasperczyk et al (1998) извършили
пълна икономическа оценка на доходите получени за мляко от краве стадо отглеждано на високопланинско пасище в Полша. През периода на
изследване установихме и наличие на допускани
грешки в технологията и развъждането в някои
от фермите.
Различията в нормата на рентабилност в
групата на биологичните и групата на конвенционалните, можем да отнесем към увеличаващото се търсене на млякото произведено по биологичните методи на производство. При групата на биологичните ферми се прилагат рационални системи на използване на наличните естествени ресурси, органично торене, избягва се
употребата на химични торове и препарати. Тези
основни принципи и правила на биологичното производство ги прави атрактивни на пазара на млякото и месото. Наличието на ясни технологични и качествени критерии в показателите на
млякото при въвеждането на Евростандартите
в процеса на производството в говедовъдните
ферми е предпоставка за изгодна ценова реализация. Млякото от биологичните ферми в района се преработва в мандрата на фирма “КондовЕкопродукт“, която притежава квота за износ
на млечни продукти за страните от Европейския
Съюз.
При фермите за месо стойностите на нормата за рентабилност варира при биологичните от 6.4 до 24.5%, и при конвенционалните от
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2.5% до 13.9%. Биологичните ферми за месо имат
също изгоден пазар не само в района на
изследването, но и извън страната. Фермерите
притежаващи стада за месо имат възможност
да изберат най-подходящия момент за продажба и да избегнат колебанията на пазара.
Реализацията на млади говеда за месо е най-благоприятен в края на годината, когато има засилено търсене и цените са изгодни за фермерите.
При пресмятане с помощта на уравнение от
втора степен y=ах2+в графично бяха построени част от изследваните параметри, с което
се локализираха оптималните граници за всяка
група ферми по отношение на следните корелиращи зависимости изразени по метода на “Наймалките квадрати”.
При съпоставяне резултатите от изчисленията и графиките по отношение на
Размер на стадата и Норма на рентабилност на фермите /Фиг. 2/, установихме високи положителни стойности в диапазона на графичното изображение съществуващи при групите на биологичните ферми. При групата за месо
съществува също високо вариране на
стойностите, дължащо се на широките граници в размера на фермите. Конвенционалните
ферми за месо са локализирани графично с положителни стойности.
При съпоставяне на зависимостите за
Продължителност на паша и Норма на рентабилност на фермите установихме високи положителни стойности при групите на биологичните ферми за мляко и месо. Ниски положителни
за 3 от фермите и нисък отрицателен за една
от фермите. Фермите от групата па конвенционалните за месо притежаваха положителни
стойности, но в тесни граници, съответстващи на широкия диапазон на вариране на нормата
на рентабилност и се влияет косвено от варирането в размерите на стадата
При зависимостта Продължителност на пашата и Продуктивност на стадата можем да
обобщим, че съществува устойчивост в диапазона на биологичните ферми за мляко.
Стойностите на средноквадратичните отклонения са високи и локализирани в положителния
диапазон на графичното изображение. При групите ферми за месо стойностите на движение
на кривата също бележи граници основно в положителния диапазон. Ниска положителна
стойност бележи само кривата на групата на
конвенционалните ферми за мляко.
Предложените модели на говедовъдни ферми са разделени на 4 групи с по два варианта,
като са представени 50 % от изследваните ферми с установена положителна тендеция на раз-
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Фиг.2 Размер на стадата - Рентабилност на фермите
витие през годините на изследване. Предложените варианти на моделни ферми са израз на
многообразието от изходни породи и кръстоски
между тях, създадени през последните години
при условията на фермерската практика. Същевременно изграждането на фуражните, сградните и техническите бази на фермите е протичаше с различен темп на усъвършенстване. Стадата в изследваните ферми са продукт на собственна селекция и възпроизводство на фермерите.
От предложените два модела за биологични ферми за мляко/ Табл.1/ различията не са само в размера на кравите в стадата, но и различния размер при ползване на естественни и изкуствени пасища, породения състав, лактационна млечност, размера на реализираните млади говеда за радплод и за месо. Нормата на рентабилност при модела с 20 крави е по-висока
поради по-ниските основни производственни

разходи.
При параметрите на биологичните модели
за месо основен момент е възможността първият модел да използва паркови пасища в две
от зоните, на крави кърмачки за отглеждане на
телета за месо и пасищно отглеждане на телета кастрати. Нормата на рентабилност се влияе от възможността при първия модел с изгодното използване на крави месодайни кръстоски
за кърмачки, както и от по-ниските основни разходи за фуражи при алпуване на стадата.
Предложените модели на конвенционални
ферми за мляко и месо /Табл. 2/ съществува положителния опит в прилаганите технологии преди въвеждането на биологичното земеделие.
Фермата за 30 крави реализира по-малко телета за месо, но има значително по-ниски основни
разходи за фуражи.При моделите на конвенционалните ферми за месо върху крайните резултати оказва вляние размера на стадата, алпу-
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ването и по-ниските основни разходи за фуражи.
Моделите обект на това изследване, представени по групи са с положителна тенденция
на развитие. Същствува ясна мотивация за биологичния пазарен интерес с определена степен
на устойчивост при максималното използване
на огромните ресурси от планинските паркови
пасища.
Обобщените резултати от основните па-

раметри на моделите съответстват на аналози от биологични и конвенционални семейни и колективни ферми в района на изследването.
Проучването им показа технологична и икономическа устойчивост на развитие в предприсъединителния период. За планинските райони на страната със сходни фуражни и икономически условия моделите са лесно приложими.
Представената модели с основните им па-

Таблица 1 Модели на говедовъдни ферми за производство на мляко и месо подходящи за планински
райони
1.Биологични ферми за мляко
МОДЕЛ №1 ЗА 30 КРАВИ
МОДЕЛ №2 ЗА 20 КРАВИ
Основни параметри :

Основни параметри :

1.Район-предпланинска зона

1.Район-предпланинска зона

2.Продължителност на паша-261 дни;

2.Продължителност паша-207дни;

3.Пасища-eстествени-74 ha,с 7.7 t/ha,

3.Пасища-eстествени 24 ha с13.08 t/ha,

-изкуст. тревостой 24 ha с 13.7 t/ha

-изкуствен тревостой 16 ha с 19.2 t/ha

4.Годишна продуктивност стадо:

4.Годишна продуктивност стадо:

-мляко за реализация

-мляко за реализация

-млади говеда разплод

89 468 kg
23 бр.

34 498 kg

-млади гововеда разплод

10 бр.

-месо от телета

14 484 kg

-месо от телета-

20 475 kg

-месо от говеда

1 330 kg

-месо от говеда

1 247 kg

5.Очаквани минимални резултати:

5.Очаквани минимални резултати:

-чист доход от стадото

-чист доход от стадото

3269 лв.

-норма на рентабилност

19.54 %

-норма на рентабилност

3 378 лв.
9.42 %

6.Аналог-семейна ферма района

6.Аналог-семейна ферма района
2.Биологични ферми за месо

МОДЕЛ №3 ЗА 40 КРАВИ

МОДЕЛ №4 ЗА 40 КРАВИ

/С КРАВИ КЪРМАЧКИ/
Основни параметри :

Основни параметри :

1.Район-предплан.+високопл. зони.

1.Район-предпланинска зона

2.Продължителност паша-290 дни;

2.Продължителност паша 295 дни;

2. Пасища-eстест. 148 ha с 8.7 t/ha,

3. Пасища: eстест.-167 ha с 14.70 t/ha,

-изкуст. тревостои 18 ha с 13.7 t/ha.

-изкуствен тревостои 18 ha с 25.3 t/ha

4.Годишна продуктивност стадо:

4. Годишна продуктивност стадо:

-млади говеда разплод

-млади говеда разплод

15 бр.

15 бр.

-месо от телета-

8 458 kg

-месо от телета-

5 610 kg

-месо от говеда

3 472 kg

-месо от говеда

1 488 kg

5.Очаквани минимални резултати:

5. Очаквани минимални резултати:

-чист доход от стадото

6 339лв.

-чист доход от стадото

3 407 лв.

-норма на рентабилност

24.54 %

норма на рентабилност

18.97%

6.Аналог-семейна ферма района

6.Аналог-семейна ферма района

Изследвания върху някои параметри влияещи на ...

раметри могат да послужат за нуждите на практиката и извършване на подробен анализ за усъвършенстване в последващия период съвпадащ
с пълната хармонизация на Европейското селско-стопанско законодателно устройство в
България.
Изводи
1. Консумацията на тревна биомаса вари-
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раше от 1089 t във високопланинската зона /
1700-2000 м.н.в/ до 3786 t в предпланинската
зона /380-600 м.н.в./ в парковите пасища.
2. Установени и анализирани са средногодишната продължителност на паша
- 207.6 дни при конвеционалните ферми за
мляко, - 247.7 при биологичните ферми за мляко,
- 279.0 дни при конвеционалните за месо и -295.5

Таблица 2 Модели на говедовъдни ферми за производство на мляко и месо подходящи
за планински райони
3. Конвенционални ферми за мляко
МОДЕЛ №5 ЗА 50 КРАВИ :

МОДЕЛ №6 ЗА 30 КРАВИ :

Основни параметри :

Основни параметри :

1.Район-предпланинска зона

1.Район-предпланинска зона

2.Продължителност паша-173 дни.

2.Продължителност паша-247 дни;

3.Пасища: естеств. 160 ha с 8.62 t/ha

3.Пасища:-eстествени-75 ha с 13.24 t/ha,

изкуствен тревостой 24 ha с 13.7 t/ha.

изкуствен тревостой 16 ha с 16.6 t/ha;

4.Годишна продуктивност стадо:

4.Годишна продуктивност стадо:

-мляко надоено

-мляко за реализация

152 000 kg

-млади говеда разплод

10 бр.

91 000 kg

-млади гововеда разплод

6 бр.

-месо от телета-

5 478 kg

-месо от телета-

1 730 kg

-месо от говеда

3 764 kg

-месо от говеда

1 189 kg

5.Очаквани минимални резултати:

5.Очаквани минимални резултати:

-чист доход от стадото

4 283 лв.

-чист доход от стадото

1 352 лв.

-норма на рентабилност

5.78%

-норма на рентабилност

6.45 %

6.Аналог-колективна ферма района

6.Аналог-семейна ферма района

4.Конвенционални ферми за месо
МОДЕЛ №7 ЗА 50 КРАВИ :
Основни параметри :
1.Район-план.+високопл. зони.
2.Продължителност паша-276 дни;
3.Пасища-eстеств.-183 ha с 8.40 t/ha,
-изкуств. тревостои 24 ha с 13.3 t/ha
4.Годишна продуктивност стадо:
-млади говеда разплод
-месо от телета
-месо от говеда

МОДЕЛ №8 ЗА 30 КРАВИ :
Основни параметри :

20 бр.
9 328 kg
2 820 kg

5.Очаквани минимални резултати:
-чист доход от стадото

5 131 лв.

-норма на рентабилност

13.98 %

6.Аналог-колективна ферма района

1.Район-предпланинска зона
2.Продължителност паша-281дни;
3.Пасища: eстеств.-82 ha с 15.1 t/ha,
-изкуств. тревостои-10 ha с 19.3 t/ha
4.Годишна продуктивност стадо:
-млади говеда разплод

15 бр.

-месо от телета-

6 302 kg

-месо от говеда

1 720 kg

5.Очаквани минимални резултати:
-чист доход от стадото

1 220 лв.

-норма на рентабилност

9.27 %

6.Аналог-семейна ферма района
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дни при биологичните ферми за месо.
3. Установени са средногодишнте размери
на стадата като за биологичните ферми за мляко 43.1 броя, при конвенционалните за мляко 50.2 броя, конвенционалните за месо - 56.5 броя
и при биологичните за месо – 70.9 броя говеда.
4. Локализирани са оптималните граници на
параметрите за всяка група ферми на основание средноквадратичните отклонения на функцията от втора степен и построените графики.
5. Предложени са осем модела на семейни
ферми за внедряване с основни параметри в четири основни групи - биологични ферми за мляко,
биологични ферми за месо, конвенционални ферми за мляко и конвенционални ферми за месо.
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INVESTIGATION ON SOME PARAMETERS INFLUENCING THE
SUSTAINABILITY OF FAMILY CATTLE FARMS UTILIZING THE PARKLAND
PASTURES IN THE CENTRAL BALKAN MOUNTAINS REGION
Hasan Ali
Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture – Troyan

ABSTRACT
The investigation was conducted from 1999 to 2004 in 16 family and small cattle farms utilizing to a different extent
parkland pastures located in the alpine, mountain and fore mountain parts of the Central Balkan Mountains, encompassing the
regions of the municipalities of Apriltsi, Troyan and Teteven.
In the course of study a total of 1884 heads of dairy cattle were included, 881 of which were in biological farms and
1003 in conventional ones.Of the 2924 heads of beef cattle studied 1794 were reared on biological farms and 1130 in
conventional ones.
The statistical evaluation of the results found in situ determined variation of some production-and-economic data,
namely: Average anual size of herds on: biological dairy farms - 43.1 heads, conventional dairy farms – 50.2 heads, biological
meat farms-70.9 heads, conventional meat farms - 56.5 heads.
Duration of grazing season average anual: biological dairy farms - 247.7 days, conventional dairy farms- 207.6 days,
biological meat farms - 286.3 days, conventional meat farms - 279.0 days.
Rate of return average anual, in %, on: biological dairy farms - 7.8 %, conventional dairy farms - 1.3 %,biological meat
farms-14.6%, conventional biological meat farms - 8.4%
А function was approximated and a dynamic graph was elaborated by means of which the optimal limits were localized
for each group of farms with regard to the following correlations: Herd size one farms ~ Rate of return; Grazing season duration~
Rate of return, Grazing season duration ~ Production of herds,
The parameters evaluated for the examined dynamic models of family cattle farms present a valid answer to the
challenges of the preaccession period. They express the possibilities for sustainability of the Bulgarian farming community by
maximum utilization of the huge resources of the available mountain parkland pastures.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

ОБОРОТЕН ЗАМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ СРЕЩУ ЗАЛОГ НА СКЛАДОВ
ЗАПИС ЗА ЗЪРНО
Владимир Пиралков
Лесотехнически университет - София
Целта на доклада е да се изяснят теоретичните и практическите възможности за получаване на оборотен
кредит за земеделско производство, от търговска банка, срещу залог на складов запис за зърно.
Проследява се в исторически план развитието на складовите записи и се разяснява икономическата същност и предимствата на системата за складови записи. Обобщава се информацията която трябва да анализират
земеделските производители или последният джирант (фирми търгуващи със земеделска техника, резервни части,
оборудване, торове и др.), за да могат да се възползуват от тази система.
Изследват се конкретните условия и възможности, които предоставя ЮНИОНБАНК АД, за периода 2000 –
2004г., за основните зърнени култури и условията и възможностите, които се предлагат от публичните складове за зърно .
Въз основа на това се препорачват практически действия, които притежателите на складови записи за зърно
трябва да следват за да получат оборотни средства за земеделско производство бързо, лесно и навременно.
Ключови думи: складов запис, оборотен земеделски кредит, залог на складов запис за зърно.
Key words: storage record, turnover agricultural credit, return for a storage grain record.

През 1664г. във Франция за първи път се създават публични складове за обслужване на транзитно преминаващи стоки през страната. Няколко
години по-късно в пристанищните градове на
Англия се създават публични складове, които са
първообраз на такива каквито са днешните. Тези
складове са издавали на собственика на вложената стока складова разписка, към която се е прилагал документът – dock warrant (пристанищна или
докова гаранция). Този документ се е прехвърлял
чрез джиро и по този начин се е улеснявало прехвърлянето на собствеността върху стоките в
склада, без те да се транспортират. Така се е улеснило и кредитирането на собствениците на вложената в публичния склад стока, защото за кредиторите им вече е имало реална гарация – стока в
публичен склад, която собственикът й не може да
я изнесе от склада преди да си погаси задължението към кредитора.
В исторически план системата за издаване на
складови записи на вложителите на зърно в публични складове, се заражда в САЩ през ХІХ век и
там се развива и получава практическо приложение за земеделските производители през миналия
век. У нас системата на търговия със зърно, базирана на складови записи, е известна от 90-те години на ХІХ век като американска. Неблагоприятни
обстоятелства не позволяват тя да бъде въведена
след направените първи стъпки за изграждане на
национална зърнохранилищна мрежа по приспособен за България американски мадел. С приемането през 1998г. на Закон за съхранение и търговия
със зърно (ЗСТЗ) бе открита възможността за изграждане на система за лицензиране на публични
складове за съхранение на зърно, които да изда-

ват цената книга “складов запис”.
Основното икономическо предимство на тази
системата е възможността чрез издаването на складови записи за влог на зърно, всички сделки – покупко-продажба, залагания и др., по веригата от зърнопроизводителя до консуматора, да се извършват без зърното да се придвижва физически. Тази
възможност подпомага повишаването на ефективността на оборота на зърно, тъй като свежда до
минимум транспортните и складовите разходи, които водят до повишаване на цената на зърното.
Съществено преимущество на системата за
издаване на складови записи за влог на зърно, е да
се получи оборотен кредит от банка, който осигурява на земеделските производители необходимите средства за сеитба, т.е. финансира се възпроизводствения процес в селското стопанство и поконкретно в зърнопроизводството. Най-важното е,
че това става без зърното да се придвижва физически и по този начин разходите за транспорт, съхранение и фири се свеждат до минимум.
Получавайки оборотни финансови средства, срещу обезпечение само зърното в публичен склад,
земеделският производител има възможност сам
да избере момента, в който да продаде вложеното
в публичен склад зърно, като се съобразява с движението на зърнения пазар и не го продава на сезонно ниска цена, а изчака по-висока цена за него.
Складовият запис за влог на зърно е ценна
книга по смисъла на Търговския закон (ТЗ), а не по
смисъла на Закона за ценните книжа фондовите
борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД).
Акциите, облигациите и инвестиционните договори,
са корпоративни ценни книжа и най-общо се определят като лигитимационно-разпоредителни ценни
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книги. За разлика от тях складовият запис е стоково-разпоредителна ценна книга, с която се материализира правото на влогодателя да получи заместими вещи – в случая зърно. Следователно с тях
не може да се търгува както на междубанковия
пазар, така и на фондовата борса, каквато хипотеза се допуска законодателно. Такава търговия е невъзможна защото противоречи на основния принцип при търговия на организирани капиталови пазари – продажба на стандарти по размер, базистни активи и контракти. При складовия запис липсва
тази унифицираност, тъй като всеки запис е
конкретен.
В световната практика съществуват две системи на складови записи: еднозаписна (Германия,
Англия, САЩ и др.) и двузаписна (Франция,
Испания, Унгария и др.) У нас е възприета двузаписната система – складовият запис за влог на зърно се състои от две части:
1. Стоков запис или цедула (cedule) – който
установява основните характеристики на вложеното зърно и материализира правото на влогодателя
да извършва разпоредителни сделки с вложеното
зърно;
2. Заложен запис или варант (varrant) – който
материализира правото на залог на вложеното зърно
в полза на лигитимния приносител.
Възприетата у нас двузвенна система не е особено сполучлива, поради сложното й функциониране. Това е причината кредитните институции
да изискват пред тях да се залагат и двете части на
складовия запис – оригинал на заложния запис и
заверено копие на стоковия запис.
Складовият запис за зърно и неговите части
се прехвърлят само с пълно джиро, което представлява волеизявление на влогодателя по складовия запис, насочено към придобиване на правата,
които произтичат от документа, от друго (други)
лица. Влогодателят, който изразява волята за извършването му, се нарича джирант, а лицето, в полза на което се прави джирото се нарича джиратар.
Джирото е формално едностранно волеизявление.
Следователно то трябва да се извършва в строго
определена от закона форма, като същото в качеството му на едностранна сделка се подписва
само от влогодателя (джиранта). С джирото на стоковия запис се извършва разпоредителна сделка –
прехвърлянето на собствеността върху заложеното в публичния склад зърно, докато с джирото на
заложния запис се учредява залог в полза на кредитора на влогодателя.
Традициионно труден е достъпът на земеделските производители до кредити, като основните
причини са рисковият характер на производството
и невъзможността да предложат приемливо обез-

печение пред кредитните институции.
Зърното вложено в публичен склад може да
послужи като първостепенно, бързоликнидно обезпечение пред банките, защото за продължителен
период от време запазва или дори повишава
стойността си и може в кратък срок да бъде
реализирано. При издаването на ценна книга складов запис за зърно от публичен склад банките, го
приемат за обезпечаване на оборотни, краткосрочни кредити.
Кредитите разрешавани от банките срещу
обозпечение залог върху вложено в публичен склад
зърно са краткосрочни и се използуват от земеделските производители за оборотни средства.
Срокът на усвояване, при пшеницата, са месеците
след жътва в годината на прибаране на зърното, а
срокът на погасяване е 15 май на следващата
година.
Годишната лихва по тези кредити е ОЛП +
надбавка от 8 -10 пункта. Тя се плаща в пълен размер в момента на разрешаване на кредите до последния срок на погасяване на кредита. Главницата
по кредита може да се погасява еднократно или на
вноски според желанието на кредитополучателя, но
не по-късно от последния договорен срок. Ако земеделският производител прецени, че цената на
зърното е изгодна и го продаде преди договорения
срок за погасяване на кредита, главницата се погасява напълно еднократно, а банката възстановява
надвзетата лихва между деня на погасяване на кредита и договорирания срок на погасяването му, която тя е получила от земеделския производител кредитополучател, при разрешаване на кредита.
В таблица № 1 е представена информация за
размера на кредитите отпускани от ЮНИОНБАНК
АД за периода 2000 – 2004г. за зърнените култури при обезпечение складов запис за зърно издаден от публичен склад. От изложените данни се
вижда, че банката предлага кредити в размер от
50% до 88% от пазарната цена на зърното през
анализираният период.
Най-големи колебания в съотношението размер на кредита – цена на зърното има при
пшеницата, поради големите маржове на найната
цена през различните години. Банката разрешава
размер на кредита много близък до цената на маслодайния слънчоглед през целия анализиран период,
от 79,5% до 85%, поради непрекъснатото нарастване на търсенето на световния пазар на маслодайни култури.
Когато земеделският производител има идея
да кандидатства за кредит от банка срещу залог
складов запис, още преди прибирането на реколтата трябва да проучи наличието на лицензирани
публични складове за зърно в региона където са

Оборотен замеделски кредит срещу залог на ...

Таблица 1 Размера на кредитите отпускани от юнионбанк ад за периода 2000 – 2004 г. за
зърнените култури при обезпечение складов запис за зърно издаден от публичен склад
ДАТА

23,06,2000
04,07,2000
27,08,2000
16,07,2001
16,07,2002
07,07,2003
12,08,2003
28,11,2003
01,07,2004
01,11,2004

16,07,2001
07,07,2003
01,07,2004
01,11,2004

26,06,2002
01,07,2003
12,08,2003
01,07,2004

01,07,2003
01,07,2004

04,09,2002
22,08,2003
13,10,2003
01,08,2004
12,11,2004

04,11,2002
05,09,2003
13,10,2003
01.10.2004

Размер на кредита
(лв./тон)

Цена на зърното
Съотношение размер на кредита /
(лв./тон)
цена на зърно ( % )
І. ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
2000г.
100
198
50,5
120
178
67,4
142,50
186
76,6
2001г.
135
173
78,0
2002г.
100
134
74,6
2003г.
142
178
79,8
171
235
72,8
200
311
64,3
2004г.
115
170
67,6
126
158
79,7
ПШЕНИЦА ПО НИСКО КАЧЕСТВО
2001г.
110
166
66,3
2003г.
120
161
74,5
2004г.
100
132
75,8
110
133
82,7
ІІ. ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК
2002г.
95
137
69,3
2003г.
140
159
88,1
150
199
75,4
2004г.
100
155
64,5
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
2003г.
115
200
57,5
2004г.
90
157
57,3
ІІІ. МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
2002г.
295
347
85,0
2003г.
255
314
81,2
275
346
79,5
2004г.
256
314
81,5
302
371
81,4
ІV. ЦАРЕВИЦА
2002г.
135
170
79,4
2003г.
135
233
57,9
160
215
74,4
2004г.
110
155
71,0

37

38

Владимир Пиралков

посевите му. Информация за тези складове може
да се получи от Националната служба по зърното,
САПИ, ACDI/VOCA, МЗГ и др. източници.
Земеделският производител трябва да избере
публичният склад който предлага най-добрите за
него условия. Съществена част от условията са цените за приемане, предаване, съхранение, лабораторни проби и при необходимост - почистване и
сушене. Друга важна особеност са възможностите за съхранението на зърното в отделен силоз или
силозна клетка с цел реализация при точно определено качество. От значение е с коя банка има
сключен договор складът за кредитиране срещу
складови записи. Добре е предварително да ангажира вместимост в този склад за очакваната
реколта. Много важно е да се запознае с лиценза
издаден от МЗГ за публичен склад, където е отбелязано количеството зърно което може да се съхранява в този склад и може да издава складови записи само за това количество.
След започването на прибирането на реколтата земеделският производител трябва да сключи
с публичния склад “Договор за влог в публичен
склад за зърно” за всяка партида зърно която се
влага в склада. Този договор е по утвърден образец и съдържа задължителна информация – вид,
количество и качество на складираното зърно, място и номер на зърнохранилището, застраховката
на зърното, размера на фирите и др. Този договор
се вписва в складовия регистър на публичния склад.
Регистърът обхваща всички сключени договори за
влог на зърно в публичния склад.
След прибиране и влагане на цялото количество зърно, лицензираният публичен склад, издава
складов запис за влог на зърно, който е ценна книга.
Попълването им трябва да става едновременно, за
да не се допускат грешки. При попълването им не
се допускат никакви поправки, изтриване, и
задраскване. При допускане на грешки складовият
запис се анулира.
Добре е земеделският произовдител да изисква от публичния склад да му издаде складови записи за всеки един отделен сключен договор за влог
на зърно. Това може да му позволи, ако е получил
кредит срещу залог на всички складови записи, във
времето при значително повишаване на цената на
зърното, да погаси кредита си с част от складовите записи и да му останат складови записи с които
може да си закупи техника, семена, торове, фитофармацевтични препарати и всичко друго което му
е необходимо.
През 2004 г. банките, които кредитираха срещу складови записи за влог на зърно изискваха 19
документа. При кандидатстване за кредитиране от
търговски банки, ДФ “Земеделие”, САПАРД и дру-

ги фондове или източници за финансиране се изискват значително по-голям брой документи, понякога многократно повече. От тези 19 документа 6 се
издават от лицензирания пулбичен склад. Другите
13 трябва да представи земеделският
производител, кандидат за кредит. Голямата част
от тези документи са фотокопия на регистрации.
От особена важност е да се знае, че трябва да се
представи документ удостоверяващ регистрация като земеделски производител и регистрация за търговец на зърно.
Подготовката на тези документи, при добра
организация, може да се извърши за няколко дни.
Банките кредитиращи срещу складови записи имат
сключини договори с лицензираните публични складове и при представяне в банковия клон, обслужващ съответния склад, на набора от документи отговарящ на изискванията, банката предлага договор за кредит, който е стандартен.
Специфичното в този договор е обезпечението на кредита. То е залог върху вложеното в публичния склад зърно, учреден чрез джиро на заложни записи, представляващи част от издадените от
публичния склад складови записи. Земеделският
производител предава в държане на банката с приемателно-предавателен протокол стоковия запис,
съставляващ част от складовия запис, издаден от
публичния склад.
От Таблица 1 се вижда, че в една година, в
няколко последователни месеца ЮНИОНБАНК АД
предлага повишаване на размера на кредита.
Например, през 2003г. за периода юли ноември
банката увеличава размера на кредита срещу обезпечиние складов запис от 142 лв/тон до 200 лв/
тон. Кредитополучателят усвоил кредит при първоначално разрешената сума може да усвои разликата до новия размер без да подова нови документи,
а само с подписването на анекс към договора за
кредит, което е една допълнителна възможност за
получаване на оборотен кредит в по-голям размер.
При представяне на всички документи в
банката, подписването на договора за кредит и заверяването на сметката на земеделския производител с разрешената сума става за срок по-кратък
от 30 минути.
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A TURNOVER AGRICULTURAL CREDIT IN RETURN FOR A STORAGE
GRAIN RECORD
Vladimir Piralkov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The aim of this paper is to clarify the theoretical and practical possibilities for the reception of the turnover credit
for agricultural production from commercial banc in return for a storage grain record.
The development of the grain records looked in a historical plan and the economic regalia and the advantages of
the system for storage records are clarified. The information which the farmers have to analyze is summarized and also
the last gyro (companies trading with agricultural technique, spare parts, equipment, fertilizers, etc.) in order to use this
system.
The particular conditions and possibilities are researched which Union Banc Ltd grants for the period 2000 –
2004 about the main grain crops, including the conditions and possibilities, which are offered by the public grain
storages.
On the basis of that, practical actions are recommended which the owners of storage grain records have to follow
in order to receive turnover means for the agricultural production quickly, easily and on time.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

РЕГУЛИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИЯТ РЕЖИМ НА ДОМАТИ ПРЕЗ
ВЕГЕТАЦИЯТА
Нидал Шабан, Маргарита Николова, Николай Георгиев
Лесотехнически университет - София
Растенията в своето развитие имат най-големи нужди от хранителни елементи през фазите на бърз
растеж, натрупване на вегетативна маса и образуване на репродуктивни органи. Зеленчуковите култури имат
различни изисквания към макро и микроелементите и реагират различно към хранителните вещества. Отделните
елементи влияят различно върху растежа и развитието им, като подпомагат или потискат протичането на
едни или други физиологични процеси.
В резултат на приложение на различни биорегулатори се получава по-добро усвояване на хранителните
елементи и коригиране на хранителния дефицит, по-бързо узряване и по-висок добив от земеделските култури.
Проведените в полски условия проучвания за действието на биорегулаторите, Терасорб, Аминоквелант-К и
Аминоквелант-Са. показват, че те имат добре проявен положителен ефект върху добива домати. Установени
са различия в реакцията на проучените сортове. Наблюдават се някои колебания в химичния състав на плодовете,
те не са системни и не дават основание да се приеме, че са под влияние на някои от изследваните фактори.
Вероятна причина за това е неизравнеността на опитния участък. Изследването на химичния състав на плодовете от доматените сортове показва, че съдържанието на всички хранителни елементи е в границата на нормата,
без да има очертано влияние на третирането с изследваните биорегулатори. Проучването на почвените агрохимични показатели след приключване на опита също показват промени в резултат на третирането.
Ключови дум: хранителен режим, домати, вегетация
Key words: tomato, plant nutrition, vegetation

Концепцията за регулиране на хранителният режим на културните растения предвижда
извършване на мониторинг на статуса на почвата за нормално протичане на производствения процес. Важно е и умението на производителя да осигури оптимални условия за растеж и
развитие, при които физиологично здравите растения директно използват наличните в лесноусвоима форма нужните макро и микроелементи за производство на продукция с висока биологична стойност и без негативни странични
действия върху природата и човешкото здраве
(Schenk M.K.2004).
Листното торене се прилага за подпомагане на усвояването на хранителните елементи от растенията в определени фази на вегетацията. То е допълнение към почвеното торене и дава ефект в случаите, когато скоростта
на нарастване на растенията е висока и корените не са в състояние да погълнат и придвижат в надземните органи достатъчни количества хранителни елементи. В практиката се
предлагат голям брой формулации за листно
торене. Напоследък за листно торене се предлагат комплексни съединения на катионите с
аминокиселини. Основните им предимства в сравнение със свободните катиони са две. От една
страна като компонент на аминокиселина /пептидна молекула/ катионът се поглъща по-бързо от растителните тъкани в сравнение с еквивалентно количество некомплексирани катиони във воден разтвор, поради увеличената про-

пускливост на кутикулата от действието на
аминокиселините при листно пръскане. Установено е, че в тези случаи е ускорено и придвижването през клетъчните мембрани. От друга
страна, хелатите на аминокиселините са биологично активни при проникването в клетката.
Това обяснява по-бързата отзивчивост на растенията при прилагането им. Като биостимуланти те укрепват имунната система, намаляват нападенията от гъбни болести и неприятели.
В резултат на тези предимства в литературата се сочат данни за по-добро усвояване на
хранителните елементи и коригиране на хранителни дефицити, по-бързо узряване и по-висок
добив от земеделските култури при прилагането на комплекси на катионите с аминокиселини.
Alston, A.M.(1979): Taiz L.and E.Zeiger(1998);
Thorne, G.N.(1957); Wittwer, S.H.(1963).
У нас са проведени многогодишни изпитвания на българските торове Лактофол действащи като биорегулатори при средноранните
домати. Установи се положителен ефект върху получените добиви и качество при намалена
енергоемкостта на производството чрез намаленото или елиминирано приложение на пестициди в сравнение с традиционното производство (Shaban N., 2000). Не са проведени обаче, изслезвания с листни торове на база на аминокиселини.
Цел на настоящето изследване е да се проследи влиянието на листни торове на основа на

Регулиране на хранителният режим на домати през вегетацията

аминокиселини върху добива и химичния състав
на домати за средно ранно производство.

минерално почвено торене. Изпитани са следните варианти:
1. Нетретирана контрола;
2. Терасорб – 200-300 ml/dka /2-3- ml/l / след
разсаждане и в начало на цъфтеж и плодообразуване;
3. Аминоквелант-К – 200-400 ml/dka /2-3ml/l / - след цъфтежа и по време на зреенето на
плодовете;
4. Аминоквелант-Са – 300-600 ml/dka /23- ml/l / по време на вегетативния растеж и нарастване на плодовете
Всеки вариант е заложен в 4 повторения с
размер на опитната парцела 50 m2. В изследването са проследени следните показатели: дати
на настъпване на фенофазите; наблюдение за
нападения от болести и неприятели; химичен
състав на растенията във фаза цъфтеж; добив домати; биометрични показатели – брой плодове на едно растение, размер и маса но
плодовете; химичен състав на доматите. За
проследяване на хранителния режим на културата в зависимост от третирането са взети и
анализирани по утвърдените методики растителни проби през фаза цъфтеж и при беритбата на доматите. Преди и след прибиране на опитната култура са взети и анализирани почвени
проби.
Полските експерименти проведени в опитното поле на Лесотехническия Университет във
Враждебна върху слабо излужена канелена горска почва. Агрохимичната характеристика на
опитния участък е представена в табл. 1.

Методика на изследването
Изпитани са 3 продукта, представляващи
комплекси на катионите с аминокиселини:
Терасорб – листен тор. Представлява
алфааминокиселина, която се предлага за повишаване на устойчивостта на културите на екстремни ситуации /суша, мраз, засоляване, градушки и др./ чрез поддържане на фотосинтетичната активност, когато тя намалява поради
действието на стресови фактори. Комплексното действие на “Терасорб” повишава усвоимостта на посочените микроелементи.
Аминоквелант-К – листен тор. Представлява алфааминокиселина, разработена специално за увеличаване преминаването на калия през
клетъчните мембрани, подпомагащо неговата
абсорбция и транспорта към усвояващите го
точки. Има предимство в синергичния ефект
между калия и алфааминокиселините: включват
се в осмозорегулацията, отварянето и затварянето на устицата и усилват фотосинтезата;
включват се директно в процесите, свързани с
узряването, повишавайки качеството на
плодовете; участват пряко в повишаването на
устойчивостта и възстановяването на културите в стресови ситуации.
Аминоквелант-Са,
листен
тор.
Представлява алфааминокиселина предназначена за употреба в случаи на калциев и борен
дефицит: намалява малформациите при листата и плодовете; увеличава здравината на
плодовете, тяхната съхраняемост, както и
транспортабилността им.
Изследването е проведено при полски условия със средно ранни домати. Растенията са
отглеждани с едно стъбло с прикрепване на носеща конструкция. След формирането на 5-то
съцветие, растенията са прекършени като са
оставени по два листа над последното съцветие.
Във връзка с посочените действия аминокиселините са изпитани с препоръчаните норми за
листно приложение. Действието им се сравнява с нетретирана контрола при еднакъв фон на

Резултати и обсъждания
Получените резултатите показват, че под
влияние на внесените продукти на база на аминокиселини добивите от домати нарастват. При
третиране с Терасорб се констатира близо 10%
увеличение на добивите (Табл. 2). По-значително
е увеличението на добивите от Аминоквилантите като най-висок ефект е получен при
третиране в комбинация с калций и бор – 28%.
През втората година изпитването е проведено
с 2 сорта като са установени разлики и между
сортовете. (Табл.3). Тези резултатите дават

Таблица 1. Агрохимична характеристика на опитния участък

2003
рН /KCl/

Хум ус %

6,3

1,67

No3-N
mg/1000 g
14,9

6,8

1,67

9,38

41

NH4-N
mg /1000 g
2,76
2004
1,89

P2O5
mg /100 g
23,4

K2O
mg /100 g
14,4

33,3

17,9

42
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Таблица 2 Влияние на изпитваните продукти върху добива от домати 2003г.

І беритба
Kg/dka
1366,8
1521,6
1526,2
1386,2

варианти
1.Control
T2.Terasorb 200-300 ml/dka
T3.Aminokwelant-К 200-400 ml/dka
T4.Aminokwelant-т-Ca-300-600 ml/dka

ІІ беритба
Kg/dka
1789,3
1932,4
2065,8
2654,4

Общ добив
Kg/dka
3156,1
3454,0
3592,0
4040,6

относителен добив
%
100
109,4
113,8
128,0

Таблица 3 Продуктивност на домати след третиране с биорегулатори 2004 г.

Варианти

Сортове

1.Control

T2.Terasorb 200-300 ml/dka
T3.Aminokwelant-К 200-400 ml/dka
T4.Aminokwelant-т-Ca-300-600 ml/dka

%

Kg /dka

Viki
Opal
Viki
Opal
Viki
Opal
Viki
Opal

6640
7369
6394
8569
6456
7950
6550
7456

100
100
96.24
116.28
97.27
107.88
98.68
101.61

Duncan multiple
range test
P=95%
P=99%
c
bc
b
bc
c
c
a
a
c
c
ab
ab
c
c
b
abc

a,ab,abc доказаности по Duncan multiple range test with p=0.1%

Таблица 4. Биометрични показатели

Височина на централно
стъбло cm

Брой плодове на едно
растение

Контрола

120

5,0

Средна маса на
един плод
g
156,2

Терасорб

108,3

5,7

150,7

Аминоквелант-К

111,5

6,2

143,6

Аминоквелант-Са

117,5

8,0

125,1

Варианти

Таблица 5. Съдържание на макроелементи в зрели плодове домати

N
P
K
%
%
%
1.Control
2,81 0.48
3.40
T2.Terasorb 200-300 ml/dka
3,97 0.65
4.50
T3.Aminokwelant-К 200-400 ml/dka
3,66 0.49
3.83
T4.Aminokwelant-т-Ca-300-600 ml/dka
4,32 0.63
4.25
Съдържание на микроелементи в зрели домати
Вариант

Вариант
1.Control
T2.Terasorb 200-300 ml/dka
T3.Aminokwelant-К 200-400 ml/dka
T4.Aminokwelant-т-Ca-300-600 ml/dka
основание да се приеме твърдението, че под въздействието на комплекси на хранителните катиони с аминокиселини се увеличава устойчивостта на растенията на стресови състояние ка-

Cu
mg/kg
12,0
16,0
12,5
15,0

Zn
mg/kg
20,0
29,0
22,5
24,5

Ca
%
0,28
0,36
0,33
0,37

Mg
%
0,17
0,22
0,19
0,24

Mn
mg/kg
19,0
28,0
21,0
30,5

Fe
mg/kg
59,5
100
64,5
74,5

то градушки и др. Увеличението на добивите се
дължи основно на увеличения брой плодове на едно растение. Данните за биометричните показатели показват, че ефектът се дължи на по-

Регулиране на хранителният режим на домати през вегетацията

големия брой, но по-дребни плодове на едно растение (табл. 4). При Аминоквилант-Са средната маса на един плод е с около 20% по-ниско в
сравнение с контролния вариант.
Анализът на плодовете показа известно изменение в химичния им състав под влияние на
изпитваните продукти (табл.5). Наблюдава се
нарастване в съдържанието на азот, фосфор,
калий, калций и магнезий, което е указание за
повишена биологична стойност на плодовете.
Особено ясно тази тенденция е проявена при
Аминоквилант-Са. При микроелементите заслужава да се отбележи нарастването на съдържанието на манган, особено при АминоквилантСа / 84% увеличение в сравнение с контролния
вариант/ и на желязо, особено при Терасорб / 68%
увеличение в сравнение с контролния вариант/.
Наблюдаваните колебания в химичния състав не са системни и не дават основание за
оформянето на категорични заключения. Заслужава внимание нарастването на съдържанието
на манган в плодовете, особено добре проявено
при Аминоквилант-Са. Стойностите му не надхвърлят допустимите, но тенденцията трябва
да се проучи по-добре и евентуално да се има
предвид при прилагането на продукта на почви с
повишено съдържание на манган.
В заключение може да се отбележи, че листното третиране с продукти на базата на аминокиселини има изразен положителен ефект върху добива от домати. Под тяхното влияние се
наблюдава увеличение на добивите при различните сортове и години средно с 1-28%, най- доб-
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ре проявено при третиране с Аминоквилант-Са.
Увеличението на добивите се дължи основно на
увеличения брой плодове на едно растение. По отношение на химичния състав на плодовете е важно да се отбележи, че при всички изпитвани продукти се констатира по-добро оттичане на асимилати към плодовете и нарастване на съдържанието на основните биоелементи. Това дава
основание да заключим, че под влияние на продуктите за листно внасяне на база аминокиселини се повишава биологичната стойност на
плодовете.
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REGULATION OF TOMATO PLANT NUTRITION DURING THEIR
VEGETATION
Nidal Shaban, Margarita Nikolova, Nikolaj Georgiev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
During the vegetative and reproductive development of plants, their nutritional requirements increase with fast
temp. Vegetable crops had different requirements and reaction to the macro and microelements. Some of these nutrients accelerate or inhibit flowing of some physiological activities. To insure available quantity and quality of these
elements, frequently some bio regulators were applied. By their application, the biological uptake of the macro and
microelements was increased and their deficiency was eliminated, which enhance producing of high quality and quantity yield from the vegetable crops. The field experiments with, Terasorp, K kwelant amino acid and Ca- kwelant amino
acid showed positive effects on the yield of tomato plants with some different between the studied cultivars. Chemical
contents of the vegetative parts of tomato plants had different values after the treatments, but these changes had not
systematic trends. Biological value of tomato fruits did not varied by the using of different bio regulators and had
optimal parameters. Chemical composition analysis of soil after the treatments shows some variability caused by using
different bio regulators.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ,
СВЪРЗАНИ С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА СТРАНАТА КЪМ ЕС
Ангел Петков, Николай Нейков
Лесотехнически университет - София
Дарина Русчева
Икономически институт на БАН
В доклада се разглеждат основни тенденции в развитието на отрасъла, открояват се важни проблеми и се
оценяват причините, които ги пораждат. Акцентира се върху някои предизвикателства пред отрасъла, свързани
с присъединяването на България към Европейския съюз.
Ключови думи: селско стопанство, тенденции на развитие, предизвикателства пред отрасъла
Key words: agriculture, development trends, challenges for the agriculture

За България селското стопанство e важен отрасъл по няколко причини. Първо, осигурява продоволствени продукти за населението, от чиито количествени и качествени измерения зависи националната продоволствена сигурност на страната,
източник на суровини за хранително-вкусовата промишленост и на ресурси за експорт. Второ, благоприятните природно-климатични условия са подходящи за отглеждане на разнообразни земеделски култури и селскостопански животни. Трето, на
селското стопанство се падат 11.0 % от брутния
вътрешен продукт, 12.5 % от брутната добавена
стойност и в него е заето 25.1 % от населението
на страната. Четвърто, в исторически план земеделието е било винаги основен поминък на
българите, а днес - на жителите в неблагоприятните планински и полупланински райони.
През следващите няколко години развитието
на този важен за икономиката на България отрасъл ще става при различни от досегашните условия,
произтичащи от присъединяването на страната към
ЕС. Тези условия се отнасят до формиране на необходимата среда (организационна, финансова,
административна, правна, информационна и др.)
за успешно адаптиране на отрасъла към новите
реалности, в които селското стопанство на България
ще трябва да функционира след 2007 г. - единния
европейски пазар и прилаганата Обща селскостопанска политика на общността.
В доклада се разглеждат основни тенденции в
развитието на селското стопанство на България
през последните години, като се отделя внимание
на важни проблеми и се оценяват причините, които
ги пораждат. На фона на този анализ се акцентира
върху някои предизвикателства пред отрасъла,
свързани с присъединяването на България към
Европейския съюз.

1. Основни тенденции в развитието на селското стопанство
Независимо от специфичните особености на
отделните продоволствени продукти общата оценка за производството им в селското стопанство на
България през 1997-2003 г. е, че при основните
продукти продължава да действа дълготрайната тенденция на намаляване на произведените количества.
Ето някои доказателства в тази посока:
През 2003 г. в сравнение с 1997 г. в растениевъдството производството на: зърнени култури е
между 56.1 % (пшеница) и 70.0 % (царевица за
зърно), на захарно цвекло - 11.5 %, на плодове между 23.9 % (ябълки) и 47.8 % (череши), на краставици 63.6% , на грозде - между 31.1 % (десертно грозде) и 77.2 % (винено грозде), а в животновъдството производството на: всички видове месо
(в кланично тегло) е между 30.8 % (свинско месо)
и 51.9 % (птиче месо) и на млякото - между 45.5
% (биволско мляко) и 82.2 % (овче мляко). В сравнение с 1997 г. намалява и производството на фуражни култури - царевица за силаж (83.1 %) и люцерна (73.4 %), необходими за изхранване на селскостопанските животни.
За разглеждания период се увеличава производството на 5 продукта от растениевъдството
(слънчоглед, домати, пипер, кайсии и ягоди), което
представлява 25% от общия брой на изследваните
20 продукта - и на 2 продукта от животновъдството (краве мляко и яйца) – съответно 22 % от изследваните общо 9 продукта.
За разлика от драстичното свиване на обема
на производството в отрасъла, при някои продукти
и групи продукти (грозде, зърнени култури, месо,
мляко) се запазва вътрешнопродуктовата
структура. С по-голяма динамика се характеризират промените в структурата на плодовете, при
която се наблюдава известно преподреждане на
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овощните видове.
Производството на продоволствени продукти
в селското стопанство през периода 1997-2003 г.
се осъществява при неблагоприятни изменения в
основните фактори на производството – земя, селскостопански животни, трудови ресурси.
През 2003 г. площта със селскостопанско
предназначение е 5 782 х.ха и заема 52.1 % от
територията на страната. В сравнение с 1997 г. тя
намалява с 2.4%, използваната земеделска площ
- с 5.6 %, а обработваемата земя - с 4.5 %. Към
тези неблагоприятни тенденции могат да се добавят още високия относителен дял на пустеещите
земи; на почвите, засегнати от ерозионните
процеси; влошеното почвено плодородие и др. В
структурата на използваните земеделски площи с
най-висок относителен дял са зърнените култури 55 % и маслодайните култури - 23 %. В основни
линии тази структура се запазва през целия разглеждан период.
Освен ограничеността на реално използваните площи и влошените им качествени
характеристики, изключително неблагоприятно влияние върху равнището на производството оказва
раздробеността на поземлените участъци. По данни от преброяването, извършено от Министерството
на земеделието и горите през 2003 г., над 77 % от
стопанствата (от наблюдавани 680 хил. единици)
са с размер до 10 декара, което представлява помалко от 7 % от общата използвана земеделска
площ. Около 3 900 стопанства са с размер над 1
000 декара. В тях е съсредоточена 76 % от използваната земеделска площ. Проблем поражда и
факта, че 77 % от използваната земеделска земя
е наета и само 23 % - собствена.
Що се отнася до отглежданите селскостопански животни за повечето видове е характерна тенденция на намаляване на числеността им между
25 % при биволите и 40 % при свинете. Увеличава
се броя на говедата - с 8.5 % и на птиците - с 38.3
%. Проблемът със силната раздробеност стои и
тук. Около 60 % от говедата са в стопанства под
10 животни; 58 % от овцете са в стопанства под
10 животни и едва 17 % - в стопанства с над 50
животни; козите почти изцяло са в стопанства, в
които се отглеждат до 5 животни; в свиневъдството освен стопанствата, в които се отглеждат до 2
животни (предимно за задоволяване на собствените продоволствени потребности) има и големи свиневъдни стопанства (650 на брой) с над 100 свине,
чиято продукция е предназначена за пазара.
Намаляването на основни видове селскостопански
животни и силната поляризация на структурата в
животновъдството (много стопанства с малък брой
животни в тях и обратното, малко стопанства с го-
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лям брой животни) се отразяват негативно на производството на продукти в животновъдството.
Проблемът с раздробеността в селското стопанство е много важен. Раздробеността на земята
създава пречки за развитието на модерно и ефективно земеделие. Пазарно ориентираното и икономически жизнеспособно селско стопанство изисква наличие на укрупнена земя за ползване и
притежание. Той се свързва още и с непълно използване на биологичния потенциал на земеделските култури и на генетичните заложби на породите селскостопански животни; с неспазване на агротехническите изисквания и сроковете за тяхното
изпълнение при земеделските култури и на технологиите на отглеждане на животните; с увеличаване на трудоемкостта на производството и в крайна сметка води до влошаване на качеството и конкурентоспособността на продукцията от отрасъла.
През 2003 г. спрямо 1997 г. населението на
България намалява - с 5.3 %. Тази тенденция е посилно изразена при населението в селата - с 10.8
%. Промените в структурата по местоживеене се
изразяват в намаляване на относителния дял на населението в селата с 2.3 пункта, за сметка на увеличаване на градското население - с 2.1 пункта.
По отношение разпределението на населението
според трудоспособната му възраст с изпреварващ темп намалява групата на младите (под трудоспособна възраст), което обрича нацията на
застаряване, ограничава захранването на групата
от населението “в трудоспособна възраст“, представлява сериозна пречка за усвояване на нови знания и умения и др. Още един факт - едва 15 % от
управителите на стопанствата в страната са под
45 години, а 40 % - над 65 години.
Причините за негативните резултати в селското стопанство условно могат да се разделят на
две групи според това дали идват от външната или
от вътрешната за отрасъла среда. Към първата
се отнасят причини, породени от прехода към пазарна икономика, промени в макроикономическата рамка на страната, които рефлектират върху
отрасъла. Втората група включва причини, свързани със забавянето на възстановяването на собствеността върху земята, адаптиране на стопанските структури към условията на пазарната
икономика, потребността от адекватна агроинфраструктура и др.
Последиците от намаляването на производството на продоволствени продукти в селското стопанство са сериозни и водят до възникване на остър дефицит от суровини за преработващата промишленост и ограничаване на количествата им,
предназначени за вътрешния пазар и за износ.
Главната, крайно неблагоприятна последица
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от намаляване на производството обаче е, че се
ограничават количествата на продоволствените
продукти, предназначени за предлагане на вътрешния пазар. А известно е, че важно условие за продоволствената сигурност на всяка страна е тя да
може да удовлетворява основната част от потребностите си от продоволствени продукти от собствено производство. Следователно при равни други
условия ограниченото количество на продоволствените продукти може да се разглежда като фактор
с лоши последствия за националната продоволствена сигурност.
По оценка на експерти на ФАО производството на зърно на човек се използва като обобщаващ
показател за равнището на националната продоволствена сигурност. За периода 1998-2001 г.
стойностите на този показател за България са между 522.6 кг и 741.6 кг, а за 2003 г. - 472.9 кг. В
случая причината е не толкова в намаляване на населението с 5.8 %, а в намаляване на производството на зърно с 39%. За сравнение в САЩ и Канада
производството на зърно на човек е 900-1 000 кг.
Според някои автори продоволствената сигурност е постигната, когато аграрно-промишления
комплекс на страната е способен да осигури
производството, съхранението, преработването и
снабдяването на гражданите в страната с основни
продоволствени продукти в количество и
асортимент, необходими за активен, здрав живот.
2. Характеристика на условията, при които
ще се развива селското стопанство на България
след присъединяването към ЕС
В какви насоки следва да се търсят
възможностите, които се откриват и проблемите,
които биха могли да възникнат пред селското стопанство на България от присъединяването на страната към ЕС? Възможностите се свързват със: стабилизиране на икономическите условия за развитие на отрасъла (нещо, от което така силно се нуждае българското селско стопанство); поставяне на
българските земеделските производители в равнопоставено положение по отношение на производството на продоволствени продукти; отстраняване на
условията, пораждащи нелоялна конкуренция; институционално укрепване и подобряване на управлението в отрасъла с подкрепата на ЕС; достъп на
земеделската продукция от България до най-големите пазари на храни в света и др. Проблемите,
свързани с присъединяването се очаква да бъдат в
следните посоки: съвместяване на стопанската и
продуктовата структура на производството в
България с тези в общността; въвеждане на европейските стандарти за производство, качество,
маркетинг, опазване на околната среда и др.
През следващите години производството на

продоволствени продукти в България ще се осъществява при нови условия, свързани с икономическите и правно-административните изисквания на
ЕС, общо към страната и включително в областта
на селското стопанство. С икономическите изисквания се цели да се изградят съвременни и конкурентоспособни аграрен и хранително-вкусов
сектори. Спазването на тези изисквания означава
да се постигне такава степен на развитие, при която те ще отговорят на икономическите критерии
за членство, т.е. производството на продукти ще
отговаря на европейските стандарти и отраслите
ще могат да функционират в условията на интензивен натиск на пазарните сили. Основните правно-административни изисквания се отнасят до хармонизиране на българското законодателство с това на ЕС в областта на селското стопанство; въвеждане и прилагане на механизмите на Общата
селскостопанска политика на съюза; въвеждане и
прилагане на законите, механизмите и финансовите процедури на структурната политика на ЕС.
Съгласно финансовата рамка, утвърдените
средства за селско стопанство в България през периода 2007-2009 г. са в размер на 1.552 млрд.
евро, разпределени в три направления: директни
плащания 431 млн. евро (27.8 %); средства за пазарна подкрепа – 388 млн. евро (25.0 %) и средства за развитие на селските райони – 733 млн. евро (47.2 %).
Директните плащания са индикативно определени и ще се усвояват за посочения период, при
спазване на същия принцип както при десетте новоприсъединили се страни, което ще отговаря на
25 % от равнището на директните плащания на 15те страни-членки през 2007 г., 30 % - през 2008 г.
и 35 % - през 2009 г., с разчет до 2016 г. да се
постигне 100 % изравняване с ЕС -15.
Финансовият пакет за пазарна подкрепа включва средства, които биха се получили при интервенция (в секторите полски култури, ориз, месо, мляко,
захар); експортни субсидии в повечето сектори; помощи за повишаване на консумацията на някои продукти (мляко); помощи за производство на пресни
плодове и зеленчуци, предназначени за преработка и подкрепа за организации на производители.
Съгласно регламентите на ЕС в областта на
развитието на селските райони, се предоставя набор от мерки (30 на брой). Финансовият пакет в
случая включва освен средства за развитие на селските райони по Глава “Земеделие” – 733 млн. евро за 2007-2009 г. и средства за развитие на селските райони от структурните фондове.
В България трябва да се създадат подходящи
условия за усвояване на тези средства и за изпълнение на ангажиментите на страната към догово-

Предизвикателства пред селското стопанство на България, свързани с ...

реностите по затворената глава”Земеделие”. От изложеното дотук става ясно, че реалностите в отрасъла през последните години са твърде отдалечени от изискванията на ЕС за успешно интегриране
на страната в европейските структури. Проблемите,
които предстоят да се решават в тази посока могат да се разглеждат като предизвикателства към
селското стопанство по пътя към евроинтеграцията му.
3. За някои предизвикателства към селското стопанство на България, свързани с присъединяването към ЕС
Повишаване на конкурентоспособността на
продуктите от селското стопанство
Проблемът за конкурентоспособността на производството в селското стопанство и на готовата
продукция от него е ключов за бъдещото развитие
на отрасъла, тъй като едно бъдещо инертно развитие на съществуващата ниска конкурентоспособност би изправило селското стопанство на страната пред сериозни бариери, пред невъзможност за
адаптиране към новите условия и за съвместяване със съществуващите структури в ЕС. От друга
страна проблемът за конкурентоспособността е
много сложен и комплексен по своя характер, свързан с решаването на верига от проблеми от различен характер (биологичен, технологичен,
инвестиционен, организационен, кадрови и др.),
изискващи време и средства.
Отчитайки важността на това предизвикателство една от основните цели в Националния план
за развитие на земеделието и селските райони
(2000-2006 г.) е подобряване ефективността на земеделското производство и насърчаване развитието на конкурентоспособни сектори (аграрен и хранително-вкусов) чрез добра пазарна и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика. Като първа приоритетна област се посочва подобряване на условията на производство,
преработка и маркетинг на земеделски продукти,
в съответствие със законодателството на ЕС, насърчаване на екологосъобразната обработка и опазване на околната среда.
В Програмата на Р България до 2006 г., в частта – Възраждане на българското земеделие – се
посочва, че аграрната политика ще бъде насочена
към конкурентоспособно, експортно ориентирано
и екологично земеделие. При конкретизацията на
посочената цел се предлага комплекс от мерки,
насочени към: преструктуриране на селското
стопанство; стриктна държавна политика по отношение баланса на основни продоволствени
продукти; ежегодно ресурсно и финансово обвързване на зърнения баланс с отчитане на общите пот-
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ребности на населението; приемане на адекватни
мерки по отношение и на други продукти от първа
необходимост - месо, мляко, яйца и др.
Въпросът за конкурентоспособността на продуктите от селското стопанство е много тясно свързан с подобряване на качеството им. Качеството,
включително и екологичната им чистота са важни
не само защото влияят директно върху здравния
статус на хората, а оттам и върху здравето на нацията на дадена страна, но и защото качествените
характеристики на продуктите за предпоставка за
разумно използване и съхраняване на околната среда и условие за повишаване на конкурентоспособността им не само на единния европейски пазар
на общността, но и на останалите международни
продоволствени пазари.
Постигане на европейски стандарти
В България трябва да се създадат условия за
внедряване на сложната и многоаспектна система
от стандарти. Тези стандарти са свързани с: качеството на отделните продукти, с опазването на
околната среда, със спазването на фитосанитарни и ветеринарно-медицински хигиенни изисквания,
с безопасността на храните за човешкото здраве,
с опаковането, съхранението и етикирането на стоките и др. Въвеждането на европейските стандарти е нова, скъпа дейност, изискваща инвестиране
в нови мощности, в трайни насаждения, в кадри и
др., но едновременно с това е необходимо условие за успешно вписване на българските продукти
в пазара на общността.
Привеждане на националното законодателство в областта на земеделието в съответствие с правото на ЕС
В периода до присъединяването на България
към ЕС са поети ангажименти за приемане на законови и подзаконови нормативни актове, без които е невъзможно хармонизиране на българското
законодателство със законодателството на ЕС.
Изграждане на ефикасно функциониращи институции и държавна администрация
Освен общото законодателство е много важно да се приеме законодателство, с което да се
създадат условия за изграждането на административен апарат за провеждане, регулиране и контролиране на всички финансови, организационни и др.
дейности, свързани с интегрирането в ЕС. Този
проблем не е за подценяване като се вземе под
внимание изключителния обем и сложност на
регулациите, с които се реализират основните цели,
принципи и механизми на Общата селскостопанска политика. В случая става дума за изграждане на
Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК), на Разплащателна и Интервенционна
агенция, на Изпълнителна агенция по лозата и
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виното, създаване на Система за мониторинг на
производството и реализацията на пазара на краве
мляко и млечни продукти на тази основа, създаване на Национален млечен фонд, укрепване на
Системата за земеделска счетоводна информация,
развитие на Единна национална компютърна информационна система и др.
В заключение, става ясно, че предизвикателствата пред селското стопанство на България са
сложни и изискват последователно, системно и взаимно обвързано преодоляване с цел успешното интегриране на страната в Европейския съюз.
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The paper presents main trends in the development of the agricultural sector. Important issues are outlined and
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КАЧЕСТВОТО НА ПРОДОВОЛСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В КОНТЕКСТА НА
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В доклада се разглеждат фактори, определящи качеството на продоволствените продукти, главно от селското стопанство: земя, селскостопански животни, агроинфраструктура и др. Оценяват се възможностите за
разумно използване на околната среда и съхраняването й за бъдещите поколения от гледна точка на качеството
на продоволствените продукти. Акцентира се на важността на качеството на продоволствените продукти като
фактор за успешното интегриране на България в европейските структури. За целта се отделя внимание на
въвеждането на европейските стандарти и повишаването на конкурентоспособността на тези продукти на международните продоволствени пазари.
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Key words: quality, food products, competitiveness, environment, sustainable development

Освен количествени продоволствените продукти, произвеждани в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост на България
имат и качествени характеристики. Проблемът за
качеството придобива изключителна актуалност за
страната днес. Защо? Първо, защото все по-често
на вътрешния продоволствен пазар се предлагат
стоки с ниско качество, неотговарящо на приетите
стандарти главно поради неспазване на технологичните изисквания; с намален грамаж в опаковките;
с повишен риск за здравето на хората вследствие
силно занижените норми за безопасност. Съвременният българин е доста далеч от възможността
да консумира продоволствени продукти с високо
качество по различни причини, свързани със състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, замърсеността на околната среда, остарелите технологии и не на последно
място с обедняването на населението, в резултат
на което, дори да ги има тези продукти, много хора трудно биха могли да си ги позволят от финансова гледна точка. А общо известна истина е, че
производството на качествени и особено на екологично чисти продукти е скъпо. Второ, защото производството на качествени продукти ги прави конкурентоспособни на международните продоволствени пазари. Трето, те са важна предпоставка за
успешно интегриране на страната в европейските
структури.
В доклада качеството на продоволствените продукти се разглежда в три аспекта: като сумарен
резултат от качеството по цялата продоволствена
верига: “производство-преработване- съхраняванетранспотиране-търгория-потребление”; в контекста на устойчивото развитие - в случая като отправен момент се използва тезата, че устойчивото раз-

витие е такова развитие, което позволява на сегашното поколение да решава своите проблеми (в частност производството на качествени продоволствени продукти), без да пречи на бъдещите поколения
да правят това (т.е. това производство да се осъществява не на всяка цена или при хищническо ползване на природните дадености) и като важен фактор при присъединяването на България към ЕС.
1. Качество по цялата продоволствена верига
Основни фактори, от които зависи качеството
на произведените продоволствени продукти в селското стопанство на България са качествените характеристики на земята, селскостопанските животни, технологиите, агроинфраструктурата.
В България землените ресурси, годни за отглеждане на земеделски култури се ограничени, не
само като размер на площите, но и от влошените
им параметри. На първо място това е намалялото
почвено плодородие. Значителни щети нанасят ерозионните процеси, замърсеността на почвите с химически вещества или съдържание на тежки метали и др. В резултат на нерешени проблеми със собствеността върху земеделските земи, липса на
средства или поради други причини част от обработваемата земя пустее, а по-нататъшната й трансформация е дълъг и труден процес.
Породната структура на отглежданите селскостопански животни и генетичните им заложби,
правилното хранене и здравния им статус са важни за качествените показатели на продуктите от животински произход.
Освен изискването да бъдат модерни от гледна точка на постиженията на съвременната наука
и практика към използваните технологии на производство в селското стопанство следва да се предявяват и екологични изисквания. В растениевъдство-
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то те опират до ограничаване на заплевеността на
почвите, правилно редуване на културите, спазване на най-благоприятните технологически срокове
и т.н., а в животновъдството - до спазване на ветеринарно-санитарните изисквания, добър здравен
статус на животните и т.н.
Агроинфраструктурата е средата, в която се
развива производство в селското стопанство. Тя
включва комплекс от дейности, които могат да се
разгледат като елементи на една система, чието
предназначение е да осигури условия за нормален
производствен цикъл. Някои от тях, като напояване,
торене, обработка на земята със селскостопански
машини и ветеринарно-медицинско обслужване на
селскостопанските животни директно са свързани
с продуктивността на земеделските култури, а други - транспортни средства, пътища, складови помещения и др. - имат по общ характер. Независимо
от спецификата и предназначението им тези
дейности са крайно необходими и от тях до голяма
степен зависят не само размера, но и качеството
на готовата продукция. Не трябва да се забравя обаче факта, че съществената роля на агроинфраструктурата може да се почувства само ако се осигури кумулиран ефект от правилното развитие на
отделните й елементи и взаимното им съчетаване.
За получаването на качествени продоволствени продукти от хранително-вкусовата промишленост са особено важни две обстоятелства: качествени суровини на входа на производството и съхраняване на доброто качество в процеса на преработването чрез стриктно спазване на технологичната дисциплина.
Излизайки от сферата на производството проблемът за качеството на продовоствените продукти
опира до:
съхраняване - в подходящи складови помещения, хладилни съоръжения и др;
транспортиране - чрез транспортни съоръжения, съобразени с изискванията за по-малко загуби на готова продукция и според спецификата на
транспортираната продукция;
търговия - важни са вида и материала на опаковките, материално-техническата база на търговската мрежа за продажба на продоволствени стоки.
Голям проблем днес е търговията с продоволствени стоки на открито, в неконтолируеми открити
пазари, често край пътните магистрали и на
улицата. Обикновено на такива места се продават
стоки, които не са гарантирани откъм качество като производство, а продаването им по този начин
още повече засилва несигурността им. Рисковете
за здравето на хората, закупили от тези “пазари”
са големи и в най-добрият случай завършват с хранителни отравяния. Но, от друга страна, тези про-

дукти често са по-евтини, което при обедняването
на населението в страната, а понякога и поради
ниска хранителна култура са примамливи за купуване;
потребление - на първо място потреблението
на качествени продоволствени продукти е залог за
здравето на нацията. Но за съжаление консумацията на такива продукти зависи от много фактори –
количествените им характеристики, хранителните
навици, културата на хранене и не на последно място тяхната цена.
Изводът, който се налага е, че за качество на
продоволствените продукти, предназначения за изхранване на нацията, може да се говори, ако се
работи в посока на гарантиране на качество по цялата продоволствена верига. Прекъсването на този процес само в едно от звената води до срив в
качествените показатели.
2. Качеството на продоволствените продукти
в контекста на устойчивото развитие
Интерес представлява един друг аспект на разглеждане на проблема за качеството, когато се потърси връзката “околна среда - производство (в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост) - околна среда”.
Почвата, водата и атмосферния въздух са основни емеленти на околната среда, от които зависи качеството, включително и екологичната чистота на производството в селското стопанство.
За продуктите от растителен произход от съществено значение, както вече беше отбелязано, е
плодородието на почвата, рационалното използване на земята като незаменимо средство за производстнво и основа за хармонично развитие на околната среда.
Чрез водата, използвана при производството
на продоволствени продукти в селското стопанство могат да попаднат вредни вещества в растенията и в животните, които да се пренесат в
продуктите, а оттам и в човека, който ги консумира.
За преработващата промишленост също е важно
използваната вода да отговаря на изискваните
стандарти.
Качеството и особено екологичната чистота на
продоволствените продукти в голяма степен зависи от чистотата на приземния слой на атмосферата.
От своя страна качеството на атмосферния въздух
се определя от състава и съотношението на естествените му съставки и добавените вещества от
естествен или антопогенен произход. Известно е,
че вредните вещества предизвикват увреждания на
почвите, водите и живите организми и водят до неблагоприятни последици за здравето на човека и
екосистемите.
Казаното дотук позволява да се обобщи, че за
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качеството на готовата продукция в селското стопанство и в по-малка степен в хранително-вкусовата промишленост е важен строгия контрол на входа на системата “производство”.
От гледна точка на съхраняване на природните ресурси, така благоприятни за отглеждането на
голямо разнообразие от земеделски култури и селскостопанските животни, за бъдещите поколения е
важно да се следят строго и отпадъците от използваните технологии при производството на продоволствени продукти. Основните негативни последици от прилаганите технологии в растениевъдството се свързват с: разрушаване на орния почвен
слой като резултат от използване на неподходящи
машини, които го отъпкват; замърсяване на
почвата, водите и въздуха чрез остатъци от химически средства за растителна защита и неусвоени
торове; некачествени отпадъчни продукти, част от
които се използват за храна на животните и др. В
животновъдството главното е да се следи за опазване на околната среда от вредното влияние на отпадъците от технологиите на производство върху
въздуха, почвата и водите.
Съчетаването на използваните технологии в
хранително-вкусовата промишленост и опазването на околната среда е свързано с: оползотворяване на отпадъците от производството - потребността от разработване на система за управление на
отпадъците. Част от тях се използват за храна на
животните, което прави задължителна тяхната
екологизация. Последствията за човека могат да бъдат сериозни, ако попаднат в организма му чрез
храната; използване на подходящи опаковки и опъковъчни материали. Този въпрос е важен не само
за запазване качеството на продоволствените
продукти, но и погледнат от друг ъгъл – рецикличността им и опазването на околната среда.
Следователно нека да поддържаме чиста
околната среда, за да можем да произвеждаме и
потребяваме чисти продоволствени продукти, като
не забравим да оставим на бъдещите поколения
също така чиста околна среда.
3. Качеството на продоволствените продукти
важен фактор за успешно интегриране на България
в европейските структури
През следващите няколко години производството на продоволствени продукти в България ще
става при различни от досегашните условия, произтичащи от присъединяването на страната към ЕС.
Тези условия се отнасят до формиране на необходимата среда (организационна, финансова,
административна, правна, информационна и др.)
за успешно адаптиране на отрасъла към новите
реалности, в които селското стопанство на България
ще трябва да функционира след 2007 г. - единния
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европейски пазар и прилаганата Обща селскостопанска политика на общността.
Споделяме тезата на някои автори, че ниската конкурентоспособност е една от най-уязвимите
и най-трудно преодолими слабости в подготовката
на България за Европейския съюз. Това е особено
актуално и важи в пълна сила за продоволствените
продукти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. В подкрепа могат да се приведат някои доказателства. По данни от преброяването, извършено от Министерството на земеделието и горите през 2003 г., над 77 % от стопанствата (от наблюдавани 680 хил. единици) са с размер до 10 декара, което представлява по-малко от
7 % от общата използвана земеделска площ. Около
3 900 стопанства са с размер над 1 000 декара. В
тях е съсредоточена 76 % от използваната земеделска площ. Проблем поражда и факта, че 77 %
от използваната земеделска земя е наета и само
23 % - собствена.
Проблемът със силната раздробеност стои и
в животновъдството. Около 60 % от говедата са в
стопанства под 10 животни; 58 % от овцете са в
стопанства под 10 животни и едва 17 % - в стопанства с над 50 животни; козите почти изцяло са в
стопанства, в които се отглеждат до 5 животни; в
свиневъдството освен стопанствата, в които се отглеждат до 2 животни (предимно за задоволяване
на собствените продоволствени потребности) има
и големи свиневъдни стопанства (650 на брой) с
над 100 свине, чиято продукция е предназначена
за пазара. Силната поляризация на структурата в
животновъдството (много стопанства с малък брой
животни в тях и обратното, малко стопанства с голям брой животни) се отразяват негативно на производството на продукти в животновъдството.
Проблемът с раздробеността в селското стопанство е много важен. Раздробеността на земята
създава пречки за развитието на модерно и ефективно земеделие. Пазарно ориентираното и икономически жизнеспособно селско стопанство изисква наличие на окрупнена земя за ползване и
притежание. Той се свързва още и с непълно използване на биологичния потенциал на земеделските култури и на генетичните заложби на породите селскостопански животни; с неспазване на агротехническите изисквания и сроковете за тяхното
изпълнение при земеделските култури и на технологиите на отглеждане на животните; с увеличаване на трудоемкостта на производството и в крайна
сметка води до влошаване на качеството и конкурентоспособността на продукцията от отрасъла.
Проблемът за качеството на произведените
продоволствени продукти е ключов, тъй като едно
бъдещо инертно развитие на съществуващата нис-
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ка конкурентоспособност би изправило българските производители пред сериозни бариери, пред невъзможност за адаптиране към новите условия и
за съвместяване със съществуващите структури в
ЕС. От друга страна проблемът за качеството е много сложен и комплексен по своя характер, свързан
с решаването на верига от проблеми от различен
характер (биологичен, технологичен, инвестиционен, организационен, кадрови и др.), изискващи време и средства.
В България трябва да се създадат условия за
внедряване на сложната и многоаспектна система
от стандарти. Тези стандарти са свързани с: качеството на отделните продукти, с опазването на
околната среда, със спазването на фитосанитарни и ветеринарно-медицински хигиенни изисквания,
с безопасността на храните за човешкото здраве,
с опаковането, съхранението и етикирането на стоките и др. Въвеждането на европейските стандарти е нова, скъпа дейност, изискваща инвестиране
в нови мощности, в трайни насаждения, в кадри и
др., но едновременно с това е необходимо условие за успешно вписване на българските продукти
в пазара на общността.
От изложеното дотук става ясно, че пред българските производители на продоволствени продукти стоят за разрешаване две много важни задачи повишаване на конкурентоспособността на тези продукти и задължителното въвеждане на европейски-

те стандарти за производство, качество, маркетинг,
опазване на околната среда и др.
В заключение успешното интегриране на
България в европейските структури до голяма степен зависи от създаването на подходяща среда за
производството на качествени, конкурентоспособни и екологично чисти продоволствени продукти,
предназначени за задоволяване на националните
продоволствени потребности и за експорт на международните продоволствени пазари.
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ABSTRACT
The paper presents factors determining the quality of food products, concerning mainly agriculture: land, livestock, agro-infrastructure, etc. Possibilities for а judicious use of environment and its preservation for future generations in respect of the quality of food products are evaluated. The importance of food products quality as a factor for
successful integration of Bulgaria in EU structures is justified. Introduction of European standards and improving the
competitiveness of these products on international food markets is considered.
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МАРКЕТИНГОВИ АСПЕКТИ ПРИ ТЪРСЕНЕТО НА ОСНОВНИ
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В Р.БЪЛГАРИЯ
Ангел Петков, Антоанета Гинова, Елиза Саева, Ирена Евтимова, Калина Зикатанова,
Манка Начева, Стиляна Латинчева, Теодора Йорданова
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Маркетингът изследва потребностите и преди всичко тенденциите на тяхното изменение.
Въз основа на направеното изследване при търсенето на основни хранителни стоки, се определя
влиянието на някои фактори и пътища за тяхното оптимизиране.
Ключови думи: маркетинг, търсене, фактори, влияещи върху търсенето, основни хранителни стоки.
Key words: marketing, basic foodstuffs
На настоящият етап съществуват множество
определения за маркетинга. Тук се приема, че маркетингът е концепция и управленски подход, съгласно който възпроизводственият процес в стопанската организация се осъществява в съответствие
с изискванията на пазара /5, с.9./. Агромаркетингът
е специализиран въз основа на особеностите на
аграрното производство и специфичността при
снабдяването и реализацията на стоките.
Агромаркетингът е наука за особеностите в обществения процес, задоволяващ потребностите от търсене и предлагане на земеделски и хранителни
стоки, чрез производство съобразно изискванията
на пазара.
Поставената цел е въз основа на направено
изследване при търсенето на основни хранителни
стоки, да се определи влиянието на някои фактори
и да се намерят пътища за тяхното оптимизиране.
Основна задача на маркетинга е да изследва потребностите и най-вече тенденциите за тяхното
изменение. Особено внимание се обръща на
факторите, оказващи влияние върху предпочитанията на потребителите.Трудно бихме могли да
определим, кой от факторите има най-съществено влияние върху търсенето от страна на
потребителите. Основните фактори са: цената на
стоката, цените на другите стоки, доходът на
потребителите, техните вкусове и предпочитания,
брой и структура на населението и други.
Стоката е предимно продукт на труда, предназначен за размяна. Тя е всичко, което удовлетворява нуждите или потребностите и се предлага на
пазара. Най-общо стоките могат да се отнесат към
две групи: стоки от първа необходимост и стоки с
второстепенно значение за съществуването на
човека. Стоките от първа необходимост имат всекидневно (постоянно) търсене и тях потребителите
купуват без да се замислят за цената. Към тази
категория най-често се отнасят хранителните
продукти. Те имат някои важни особености за разлика от стоките за бита: от жизнена важност са и
са полезни за здравето на човека; имат ограничен

срок на годност; цените на повечето от тях се изменят за кратък период от време. Тази група стоки
има постоянно търсене с минимални колебания при
продажбите, не се наблюдава пренасищане на
пазара, потребителите ги закупуват инстинктивно,
без да се замислят за цената.
За да се проследи изменението в търсенето
на дадена стока, трябва да има достатъчно количество информация за факторите. Важно е да се
уточни достоверността на данните, да се направи
безпристрастен анализ (доколкото е възможно).
В периода преди 1990 г., поради съществуването на централно управление и планово-колективистична икономика се наблюдава едно относително постоянство на цените на основните стоки.
След 1990 г., настъпилите промени обусловиха възникването на пазарна икономика, при което цените
на стоките се освободиха и станаха по-гъвкави.
Търсенето от страна на потребителите придобива
основно значение за производителите, които от своя
страна се базират на него, за да определят цената.
В настоящата работа са разгледани някои хранителни стоки: краве прясно и кисело мляко, птиче
месо, слънчогледово масло, кашкавал и яйца.
Анализират се факторите, които главно влияят върху тяхното търсене. Паралелно се характеризират
два периода преди и след 1990 г.: първият обхваща 1986-1988 г., а вторият 2001-2003 г.
Безспорно основният фактор, оказващ влияние
върху търсенето на дадена стока, е неговата цена.
Тя е непостоянна величина и до голяма степен се
определя от предпочитанията на потребителите.
Между цената и търсенето има обратна зависимост, което е видно от направеното проучване.
В условията на планова икономика предпочитанията на потребителите по-слабо се вземат предвид при производството на стоките, а цените им са
относително постоянни.
Консумацията от страна на потребителите е
един от основните фактори оказващи влияние върху цената на стоката. Това е ясно изразено при
употребата на прясно мляко. Тъй като то е продукт
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със сезонен характер, цената му се покачва в зимните месеци (Табл.1). Търсенето се повишава независимо от покачващата се цена, поради ограниченото предлагане. Средно литър мляко поскъпва
с 0.01 до 0.03 лв./л. през І-во и ІV-то тримесечие.
При цените на едро (Табл.2) се запазва същата
сезонност, като те са незначително по-ниски, между 0.01- 0.02 лв./л.
Подобна е картината и при цената на яйцата.
В летните месеци се наблюдават по-ниски цени,
между 0.13-0.16 лв./бр, спрямо зимните цени 0.150.18 лв./бр. През ІІ-ро и ІІІ-то тримесечие има презадоволяване на пазара, което обуславя по-ниската цена.
При цената на птичето месо не се наблюдава
такава сезонна цикличност. До скоро в традиционната българска кухня употребата му бе ограничена,
но в последните години то успя да измести свинс-

кото и телешко месо. В първия случай (при
свинското), защото е диетично, а във втория поради страха на потребителите от болестта “луда крава”, чийто отзвук все още не е отшумял.
Стабилните цени, значително по-ниски от тези на другите видове меса, до голяма степен също
допринасят за повишеното търсене. Наблюдава се
известен спад на цените, поради все по голямото
му производство. Средната годишна цена от 3.21
лв./кг. през 2001г, спада с близо 13% през 2002г.
В последните години възникват нови птицеферми.
От една страна това се дължи на повишеното търсене на потребителите, а от друга на ниската себестойност при производството на птиче месо и задоволителните печалби. Средната цена на дребно
на слънчогледовото масло за 2001 г. е 1.69 лв./л..
Постепенно започва покачване, поради повишение
на изкупните цени. Площите засети със слънчог-

Таблица 1 Цени на дребно по тримесечия
Години
Стоки
Прясно мляко
лв./л . (краве)
Яйца лв./бр. (общо
от всички птици)
Птиче месо лв./кг.
(oбщо всички
птици)
Слънчогледово
масло лв./л.
Кисело мляко
лв./бр.
Кашкавал лв./кг.

2001

2002

Средно за
периода

2003

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

0,88

0,87

0,86

0,87

0,90

0,90

0,89

0,90

0,89

0,88

0,88

0,89

0,88

0,18

0,15

0,15

0,16

0,15

0,13

0,13

0,14

0,18

0,16

0,16

0,16

0,15

3,64

3,61

3,67

3,72

3,39

3,35

3,27

2,85

2,84

3,15

2,96

3,29

3,31

1,56

1,69

1,80

1,71

2,27

2,20

2,03

1,98

1,97

1,95

1,98

1,93

1,92

0,58

0,55

0,55

0,54

0,54

0,52

0,52

0,53

0,52

0,51

0,51

0,52

0,53

7,05

6,34

6,15

6,54

6,72

6,39

6,07

6,11

6,02

5,87

5,94

5,96

6,26

Таблица 2 Цени на едро по тримесечия
Години

2001

2002

Средно за
периода

2003

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

0,78

0,76

0,76

0,78

0,70

0,79

0,78

0,79

0,78

0,77

0,77

0,79

0,77

Яйца лв./бр. (общо
от всички птици)

0,15

0,13

0,13

0,14

0,13

0,11

0,11

0,12

0,15

0,14

0,14

0,15

0,13

Птиче месо лв./кг.
(общо всички
птици)

3,22

3,13

3,24

3,26

2,91

2,97

2,90

2,48

2,40

2,45

2,80

2,90

2,89

Слънчогледово
масло лв./т.

1910

1974

1955

1889

1658

1667

1666

1653

1454

1462

1467

1470

1685

0,48

0,44

0,45

0,48

0,47

0,46

0,46

0,46

0,45

0,45

0,46

0,46

5,34

5,15

5,54

5,90

5,59

5,36

5,34

5,29

5,18

5,23

5,28

5,37

Стоки
Прясно мляко
лв./л. (краве)

Кисело мляко
лв./бр.
Кашкавал лв./кг.

0,47
5,25

Източник: Табл. 1 и Табл. 2 : http://www.mzgar.govermment.bg ;
Ситуационни анализи - 2001- 2003год.; Аграрен доклад -2001 - 2003год.

Маркетингови аспекти при търсенето на ...
лед се увеличават. За 2002 г. цените на слънчогледовото масло се повишават до средна цена на
дребно от 2.12 лв./л. Това е по-скоро резултат от
стопанската политика , а не на реален дефицит на
вътрешния пазар. Цената се запазва висока и след
прибирането на новата реколта. За да се предотврати по-нататъшно безконтролно нарастване на цената се налага внасянето на слънчогледово масло.
През 2003 г. се наблюдава известен спад до средна цена 1.96 лв./л.
Цената на киселото мляко е силно повлияна от
цената на суровината за производството му - прясното мляко. През 2001 г. изкупната цена на прясното
мляко е ниска - 0.34 лв./л., което допринася и за пониската цена на киселото мляко, а именно 0.51 лв./
бр.(Табл.1 и 2). Трябва да се обърне внимание на
това, че киселото мляко в повечето случай е в разфасовки от 450 гр. През следващите години е отбелязан спад до цена от 0,45-0,46лв./бр.
Традиционно цената на кашкавала е по-висока,
понякога необосновано, от цените на всички други
млечни продукти. Неговото специфично производство покачва себестойността на крайния продукт.
Цената от 5.55 лв./кг. през 2002 г. (Табл. 2) е с
близо 15% по-ниска от предходната 2001 г., когато цената на кашкавала е 6.52 лв./кг. Това е и найвисокото й ниво в сравнение с предходните 5
години.
Обобщавайки данните от табл.1 и 2 прави впечатление една тенденция на покачване на цените
на стоките. Това покачване е в пряка зависимост
от повишаването на производствените разходи – в
последните години неколкократно се увеличи цената на ел. енергията, на горивата, на таксите и
лицензите.
Основен фактор при формиране на цената
на прясното мляко, в частност и на неговите производни кисело мляко и кашкавал, яйцата и птичето
месо е цената на фуражното зърно. Обикновено,
около 70% от себестойността на продукцията представлява направените разходи за храна на животните. Добрата зърнена реколта през 2002г. допринася за спада на цените на фуражите. По-слабата
реколта допринася съответно за повишаване цените на фуражите, което неминуемо засяга и цената
на животинската продукция. Такъв проблем възниква през 2003г., когато лошата реколта довежда до
рязко покачване на цените на фуражите с близо
26%. Произведените собствени фуражи снижават
направените производствени разходи, както и себестойността на продукта.
Интересно е да се отбележи, че цената на
прясното мляко в различните райони на страната,
варира в широки граници. Това се дължи на повишеното му производство в типично селските райо-
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ни и самозадоволяването на домакинствата.
Търсенето на свободния пазар в тези райони е послабо. Така се определя и по-ниската изкупна цена.
Следователно цената на неговите продукти кисело
мляко и кашкавал, също варира в зависимост от
района на страната. Обикновено големите градове
са основни консуматори на хранителни стоки, където и търсенето се увеличава.
Безспорно чрез проследяване на вариациите
в потреблението можем да определим какво е търсенето на един продукт. Като цяло потреблението
на яйца отбелязва покачване, производството също.
Интересно е да се отбележи, че през 2002-2003г.
няма внос, а делът на износа се повишава, това
допринася за запазване на изкупните цени и стимулиране на местното производство.
Средното годишно потребление на птиче месо на човек от населението нараства значително
от 11 кг. през 2001г. до 14 кг. през 2003г, (Табл.
3Б) което е увеличение с близо 22%.
Макар и с по-слаб темп, потреблението на яйца за посочения период също нараства с около
3.6% за трите години, достигайки съответно до 150
бр./човек през 2003 г.
В периода 1986-1988г. потреблението на
прясно мляко е в по-големи количества (Табл. 3А и
Б), в сравнение с 2001-2003г. През 1986 г. човек
от населението е консумирал 194,1 л. годишно, а
15 години по-късно (2001г.) консумираното количество е спаднало до 27,7л., което е със 7 пъти
по-малко.
Количеството яйца употребявани от човек през
1986-1988г. варира, като се наблюдава леко колебание в неговите стойности (Табл.3А). През 20012003 г. има увеличение от 140 на 150 бр.
Същевременно потреблението на яйца на човек от
населението през първия период в сравнение с втория е над 1,8 пъти повече.
Tенденцията за повишаване на търсенето на
птиче месо, която забелязахме, още веднъж се
потвърждава. През1986г. са консумирани 73,7 кг.
от един човек, а през 1988г. достига 75,8кг. на
човек, т.е. с 6 пъти повече в сравнение с 20012003 г.
Слънчогледовото масло е продукт от първа
необходимост, т.е. без който едно домакинство не
може. В периода 1986-1988г. се е повишило с едва 0,2л. на човек. През този период се консумира
над 1,8 пъти повече олио на човек от населението
в сравнение с 2001-2003 г.
За българина консумацията на кисело мляко
е пряко свързана с неговото здраве, ето защо се
наблюдава повишено търсене на този продукт. През
1986г. потреблението на човек от населението е
56,3кг., а за 1988г. е 59,21кг.на човек (Табл.3А).
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През този период потреблението е 2,5 пъти повече
в сравнение с периода 2001-2003 г.
Драстично голям е спада при консумацията
на кашкавал в сравнение с миналото. През 1986-

1988г. българинът е консумирал средно 11кг. годишно (Табл.3А), а в наши дни (2001-2003г.) това
количество е едва 0,4кг. При потреблението на кашкавал още по-ясно личи връзката с неговата цена.

Таблица 3 Потребление на човек от населението
А. За периода 1986-1988 г.
Години
Стоки
Прясно мляко-л. (краве)
Яйца -бр. (общо от всички птици)
Птиче месо- кг. (общо всички птици)
Слънчогледово масло- л.
Кисело мляко- кг.
Кашкавал кг.

1986

1987

1988

Средно за
периода

194,1
256
73,7
23,6
56,3
10,87

195,4
270
74
23,6
58,14
11,52

192,2
265
75,8
23,8
59,21
11,79

193,9
263,7
74,5
23,7
57,8
11,4

Б. За периода 2001-2003 г.
Години
Стоки
Прясно мляко-л. (краве)
Яйца-бр. (общо от всички птици)
Птиче месо-кг. (общо всички птици)
Слънчогледово масло- л.
Кисело мляко- кг.
Кашкавал кг.

2001

2002

2003

Средно за
периода

27,7
140
11
13
22,1
0,4

26,9
145
12
13
21,9
0,4

26,0
150
14
13,5
24,7
0,4

26,9
145,0
12,3
13,2
22,9
0,4

Източник: Табл. 3А: Статистически годишник на НРБ - 1989год.: стр.90 - прясно мляко; яйца; птиче месо
и олио ; стр.333 - кашкавал и кисело мляко
Табл. 3Б: http://www.mzgar.govermment.bg ; Ситуационни анализи - 2001- 2003год.;
Аграрен доклад -2001 - 2003год.

Таблица 4 Износ
А. За периода 1986-1988 г.
Години
Стоки
Прясно мляко-хил. л. (краве)
Яйца- хил. бр. (общо от всички птици)
Птиче месо- т. (общо всички птици)
Слънчогледово масло- хил. т.
Кисело мляко- хил. т.
Кашкавал- т.

1986

1987

1988

Средно за
периода

няма
146 200
28 545
няма
няма
2864

няма
111 000
23 622
няма
няма
2 741

няма
126 800
36 467
няма
няма
2783

128 000
29 545
2796

2003

Средно за
периода

Б. За периода 2001-2003 г.
Години
Стоки

2001

2002

Прясно мляко- хил. л. (краве)
9 395
11 501
14 603
11 833
Яйца- хил. бр. (общо от всички птици)
108 600
260 000
300 000
222 870
Птиче месо- т. (общо всички птици)
5 514
3 699
4 500
4 580
Слънчогледово масло – хил. т.
26 000
14 000
19 000
19 667
Кисело мляко – хил. т.
324
319
164
269
Кашкавал- т.
6 350
8 557
10 500
8 469
Източник: Табл. 4А : Статистически годишник на НРБ -1989 год.: стр.367 - птиче месо; стр.368- кашкавал
и яйца;
Табл. 4Б: http://www.mzgar.govermment.bg ; Ситуационни анализи - 2001- 2003год.;
Аграрен доклад -2001 - 2003год.
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Сезонността се отнася по-скоро при производството му, поради намаляване на основната суровина.
Износът на яйца в периода 1986-1988г. е относително постоянен, количествата за външния пазар са сигурни, което дава една допълнителна стабилност на отрасъла (табл. 4 А и Б). Птичето месо
е продукт с повишено търсене на чуждите пазари.
В периода 1986-1988г. се наблюдава едно непостоянство на количеството, като през 1986г. в сравнение с 1987г. , спада с над 17% . През 1988г.
следва увеличение на количеството с 55%, спрямо предходната година. За 2001-2003 г. количествата му варират , като понижението е с 35% само
за една година. На следващата 2003г. се наблюдава покачване до 4500т. Причината за понижения
износ през 2002г. е възникналата епидемия от
“птичи грип” в някои азиатски страни и последвалата забрана за внос на птиче месо в много страни.
Слънчогледовото масло е продукт, с големи
износни количества. Спад в износа с близо два пъти се наблюдава през 2002 г. Основна причина за
това е по-слабата реколта и повишените цени на
вътрешния пазар. Постепенно през следващите няколко години количествата за износ се повишават,
тъй като се взимат мерки от страна на производителите му за закупуване на суровина с по-висок
рандеман. Така през 2003г. изнесеното количество е с 36% повече от предходната година.
При кашкавала се наблюдава едно относително стабилно количество за износ, като през 1987г.
намалява със 123т., спрямо 1986г. Последвалото
увеличение е само с 42т. за 1988г. Покачване на
износа се наблюдава при кашкавала за втория
период. Търсенето извън границите на нашата страна се покачва, тъй като качеството на продукцията
се подобрява.
Прясното мляко е продукт с традиции в производството в България, напоследък контрола върху качеството е завишен, което дава възможност
за повишаване на количествата за износ. Освен това все повече чуждестранни компании преработват нашето мляко и изнасят готовата продукция в
други страни. Износните количества са се увеличили в периода 2001-2003г, като повишението е с
над 55%.
Интересна е тенденцията за спад в износа на
кисело мляко. От 324 хил. т. през 2001г ., то е
спаднало на 319 хил. т. през 2002г, а през 2003г.
достига до 164 хил. т. Това е почти половината от
количеството изнесено в предходната година.
Липсата на достатъчно платежоспособно търсене на пазара до голяма степен допринася за спада на цените. От друга страна например, повишеният внос на птиче месо също води до тяхното
намаление. Рязкото понижение на износа през
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2002г. , довежда до спад в цената на вътрешния
пазар. Търсенето се повишава, тъй като стоката е
достъпна за повече потребители.
В заключение могат да се направят следните
изводи и препоръки:
Стоките от първа необходимост, като слънчогледово масло например, се характеризират с
по-особен тип търсене. Потребителите се стремят
да си ги набавят независимо от цената им. Тези
стоки са от жизнена важност за човека. Доходите и
предпочитанията нямат такова съществено значение, както при покупката на други стоки (обзавеждане, леки автомобили, ел. уреди и т.н.). Те, обаче,
оказват влияние при търсенето на стоки, като слънчогледовото масло, кашкавала, прясното и кисело
мляко, яйцата и птичето месо.
И в двата периода (преди и след 1990г.) търсенето на споменатите стоки е постоянно.
Наблюдава се разлика при формиране на цените
им. Преди 1990г. цените на тези и други стоки се
поддържат на относително постоянни равнища, достъпни за по-голяма част от населението. При слънчогледовото масло се наблюдават годишни колебания в цените. Те се обуславят предимно от получените средни добиви. За останалите стоки се наблюдават сезонни колебания в цените.
В периода след 1990г., има ясно изразени разлики в търсенето. То е сезонно, зависи от района,
от цените на други стоки (фуражите). Хранителните
навици на населението се променят и това обуславя периодичния интерес към дадена стока (птичето
месо).
Търсенето е една от променливите величини
на пазарния механизъм. Отделните фактори влияят с различна сила върху търсенето. От всички променливи най-съществено значение има цената.
Към нея се проявява и най-голям интерес при характеризиране на потребителското търсене.
В настоящето изследване не е възможно да
се обхванат всички проблеми, стоящи за разрешаване пред земеделието. Главната част от тях са
отразени в други проучвания(6). На настоящият етап
са необходими значителни усилия от цялото общество за излизане от икономическата криза. От съществено значение за подобряване начина на живот е повишаването на параметрите на изследваните показатели. Особено на такива, като цената
на стоката, потреблението на човек от населението,
дохода на потребителите.
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ABSTRACT
The marketing closely examines the needs and most of all the trends of their variation.
In virtue of the already done supply analysis of basic foodstuffs, there can be defined the influence of some
factors and the way of their optimization.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

НАПОЯВАНЕТО И УПЛЪТНЯВАНЕТО НА ПОЛИВНИТЕ ПЛОЩИ –
ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Живко Живков
Лесотехнически университет –София
Александър Матев
Аграрен университет – Пловдив
В района на IV- та агроклиматична група са проведени многогодишни полски експерименти за отглеждане
на основни и допълнителни култури без напояване и при оптимизиране на фактора вода. За години с различно
напрежение на метеорологичните фактори е набрана информация за ролята на фактора вода за стабилизиране
на добивите при отглеждане на основни култури и при уплътняване на сеитбооборотите чрез включване на
междинни, уплътняващи култури в отделните полета. Установени са добивите и ефекта от напояването и уплътняването от отделните полета при отглеждане само на основни и при включване на уплътняващи култури. На
база получените данни в материала се правят конкретни изводи и препоръки за ролята на фактора напояване и
включването на уплъняващи култури за постигане на устойчиво производство от напояваните площи.
Ключови думи: напояване, уплътняване, поливни площи, устойчиво земеделие
Key words: irrigation, intensive use, irrigated plots, sustainable agriculture

Поливните площи в страната са разположени
на най-плодородните земи и при изграждането им
са вложени огромни капиталовложения. За постигане реална възвръщаемост на тези значителни вложения и ефективно използване на поливните площи е наложително получаването на устойчиви добиви от културите отглеждани на тях. Това е напълно осъществимо защото сме в състояние да
задоволяване техните потребности от вода през целия им вегетационен период, независимо от напрежението на метеорологичните фактори.
Оптимизирането на почвената влага през вегетацията на културите в съчетание с правилен подбор
на основните и насищането на сеитбооборота с
междинни култури води до получаването на стабилни добиви и почти целогодишно използване на
тези площи и прилежащите съоръжения. Разумната
интензификация на тези два фактора неминуемо
води до стабилизиране на добивите от единица напоявана площ а от там и устойчиви крайни резултати от тях. В подкрепа на това становище са и
данните от проведените през последните двадесет
години полски експерименти в чужбина(1,2,4) и у
нас в района на IV – та аграклиматична група при
самостоятелно отглеждане на основни полски култури без напояване и при оптимизиране на фактора вода и при насищане на сеитбооборотите с междинни култури. През години с различно напрежение на метеорологичните фактори е набра информация за промените на добивите от основните и
междинни култури и от отделните сеитбооборотни
полета в резултат на напояването и уплътняването.
Установени са промените в размера на добивите
при отглеждане на основни и междинни култури и
разхода на вода за получаването им.
Царевицата е една от културите, която е изключително отзивчива към оптимизиране на факто-

ра вода. При самостоятелно отглеждане на културата за зърно и зелена маса и използването на хибриди с различна продължителност на вегетационния период напояването й води до стабилизиране
на добивите (1,5). При отглеждане на царевица за
зърно среднокъсен хибрид без напояване за един
десет годишен период добивите са в границите от
180,0 kg/da до 977,0 kg/da (фиг. 1). Значителните
разлики на данните в размера на добивите през отделните години е показателно, че те са силно повлияни от конкретното проявление на метеорологичните фактори. Тази широка граница на вариране
на добивите е предопределена основно от количеството и разпределението на валежите през периода на най-активна вегетация на културата. За стабилизиране на добивите от царевицата за зърно
през многогодишния период почвената влага е подържана в оптимални граници около 80 % от ППВ
за слоя 0-100 сm чрез реализирането от две до
четири поливки през отделните години от по 60 м3
/ da (т. е. чрез подаването на напоителни норми в
размер от 120 до 240 м3/da вода). Оптимизирането
на фактора вода води до реколтирането на устойчиви добиви царевично зърно в границите от 714 до
1421 kg/da, независимо от колебанията в метеорологичните фактори. В повечето от годините добивите при напояване се стабилизират и трайно се
задържат около и над 1000 kg/da, при което допълнителния добив в отделните години е около и
над 600 kg/da (4). При отглеждане на царевицата
за зелена маса, напояването също води до получаването на устойчиви добиви, които са в границите
от 7 до 10 t/da, а увеличението им средно за периода спрямо получените без напояване е с над два
пъти. Данните показват, че получените добиви при
напояване на царевицата в един многогодишен период са стабилни, независимо от колебанията на
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Напояването и уплътняването на поливните площи ...

метеорологичните фактори. В годините с по-високо напрежение на метеорологичните показатели разликите в добивите от двата варианта са по-големи.
Допълнителните добиви от културата и през десетте години са със стойности, които са в състояние
не само да покрият допълните разходи по напояването й но и да осигурят печалба при отглеждането
й на поливни площи.
През същия период е проведено изпитване при
царевицата за зърно на две норми на торене с азотен тор. Двукратното увеличение на торовата норма при отимализиране на фактора вода води до
нарастването на добивите, но увеличението е със
стойности, които са далече по-ниски от получените допълнителни добиви в резултат на напояването,
което синхронизира с получени данни извън страната (3).
За постигане на почти целогодишно използване на поливните площи и получаването на допълнително количество продукция от единица площ в
отделните сеибооборотни полета включихме за отглеждане междинни култури. На сеитбооборотните полета на които са отгледани зърненожитни култури със слята повърхност в повечето от годините
е реколтирано по около и над 600 kg/da стандартно сухо зърно. След прибирането на тази група култури на отделните полета са залагани междинни
култури, отгледани като втори летни или есенно
зимни.
На сеитбоборотното поле на което основна
култура е пшеницата след прибирането й и подготовка на площа през месец август е засято и е отгледано репко като втора култура прибрана в края
на есента. В края на есента на същата година от
това поле през отделните години е реколтирано от
3,5 до 5,5 t/da (средно за петгодишния период около 4,7 t/da) зелена маса репко(фиг. 2). По този
начин на животновъдството се осигуряват над 640
кръмни единици и около 82 kg/da суров протеин.
За да бъде осигурен този добив освен поливка за
поникване и създаване на посев от репко до реколтирането му в края на есента са били необходими
и реализирани средно за периода по три поливки
от по 40 m3/da т. е. 120 m3/da. Прибраните количества зелена маса от неполивния вариант в отделните години са символични и те се получават
благодарение на подадената поливка за поникването на посева.
Това количество зелена маса от репко се
прибра в края на активния сезон, когато почти е
приключил зеления конвейер, което я прави още поценна за животновъдството.
Без съществени допълнителни разходи от същата площ рано напролет се реколтира през различните години още по около и над 7 t/da зелена
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маса репко, която осигурява на животновъдството
допълнително по 668 кръмни единици и 122 килограма суров протеин. Тази зелена маса постъпва в началото на месец май, когато другите фуражни култури не са готови за прибиране и тя е
изключително ценна за ранното пролетно захранване на животните със зелен фураж, особено в
говедовъдството. Веднага след прибирането на репкото в края на първата десетдневка на май площта
се обработва и на нея се засаждат средноранни
картофи. Средно за многогодишния период при напояване от това поле са реколтирани по над 2,6 t/
da клубени.
Получените добиви от основните и уплътняващи култури отгледани в този порядък на това поле
през отделните години, независимо от напрежението на метеорологичните фактори са стабилни защото културите са осигурени с вода.
От проведените многогодишни изследвания е
набрана информация за размера на получената продукция от поливната площ при отглеждане на основна и уплътняваща (типична втора, лятна) култура прибрана в края на есента на същата година.
Включването на тези площи на втора лятна култура,
царевица за зелена маса след прибиране на зимния ечемик осигурява получаването допълнително
от сеитбооборотното поле по 3,5 до 4,0 t/da зелена маса (фиг. 3). Оптимизирането на фактора вода при тази група култури е задължително мероприятие за получаване на устойчиви добиви от полето и то е постигнато в отделните години чрез подаването от 3 до 4 поливки от по 40 m3/da. Добивите
при тази група култури се формират основно от
напояването. Изключително важно е на тези сеитбооборотни полета възможно най- бързото освобождаване на площите от основните култури, избор на най-правилния подход за подготовка на площта и сеитба в най-кратък срок. При добра организация на провеждане на тези мероприятия и подходяща техника за дъждуване ефекта от отглеждането
на тези култури е добър. Напояването осигурява
устойчиви добиви независимо от напрежението на
метеорологичните фактори през отделните години,
чрез които на животновъдството от царевицата втора
култура се предоставят допълнително от тези площи зелена маса с хранителна стойност 660 броя
кръмни единици и 63 kg/da суров протеин.
Изнесените данни са за настъпилите промени в размера на добивите са за три различни групи
култури – зърнено-житни, фуражни и технически.
Резултатите и при трите групи култури не са изключително високи но са стабилни през отделните
години. Това се дължи основно на възможността
да поддържаме почвената влага чрез напояването
в оптимални граници за развитието на културите.
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Данните показват, че през цялата година от поливната площ се получава продукция, защото след прибирането на основната култура се залага междинна и отново основна култура в началото на следващата година.
От изложеното до тук е видно, че на поливните площ през цялата година се отглеждат различни
култури и от тях периодично постъпва селскостопанска продукция. Уплътняването с междинни есеннозимни предкултури и оптимизирането на фактора вода осигуряват получаването на повече от една
реколта от поливните площи и постоянно реколтиране на устойчиви добиви, които са в състояние да
осигурят печалба от тази площ.
Изводи:
1. Оптимизирането на почвената влага през
вегетационния период на царевицата за зърно през
години с различно напрежение на метеорологичните фактори предопределя възможността за получаването в повечето от годините на устойчиви добиви в размер от около и над 1200 kg/da зърно
2. Включването на втори летни и есенно зимни предкултури в сеитбооборотните полета след
прибиране по над 550 kg/da зърно от зърненожитните култури от полето се реколтира още по над
3,5 t/da зелена маса от втората култура - царевица за зелена маса и по 4,7 t/da репко в края на

есента. Отглеждането на репкото като есеннозимна предкултура осигуря още около и над 7 t/da зелена маса в началото на пролетния период.
3. Напояването и уплътняването на сеитбооборотните полета води до получаването на устойчиви
добиви от основните и уплътняващи култури от единица поливна площ и до реколтирането на повече
от една реколта, което е предпоставка за повишаване ефективността от поливните площи.
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IRRIGATION AND INTENSIVE USE OF IRRIGATED PLOTS – FACTOR
FOR A SUSTAINABLE AGRICULTURE
Zhivko Zhivkov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Alexander Matev
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ABSTRACT
Perennial field experiments with growing primary and minor crops without irrigation and with optimization of the
water factor were carried out in the area of the IV-th agro-climatic group. Information on the role of the water factor for
stabilizing the yields of the primary crops and increasing productivity via the use of crop rotation and minor crops in
different plots was gathered for years with different values of the meteorological factors. The yields and effects of
irrigation and intensive land use in the case of primary crops only and in the case of primary and minor crops were
established. Based on the data received, specific conclusions and recommendations on the role of the irrigation factor
and the use of minor crops for achieving sustainable production from irrigated plots are presented in the paper.
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СТЕПЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗИМНИ ЖИТНИ КУЛТУРИ КЪМ
ПОЧВЕНАТА КИСЕЛИННОСТ
Славка Лукипудис
АгроБиоИнститут - София
Златишката котловина е характерна с чувствителното вкисляване на почвата, което заедно с другите фактори,
води до ограничаване плодородието на почвата. Изборът на устойчиви към стресови условия видове и сортове
земеделски респ. зърнени култури е изключително важно условие за намаляване отрицателното влияние на
екоусловията и на почвеното вкисляване, които са причина за чувствително намаляване на продуктивните възможности и стопанските качества на растенията.
Експерименталните резултати показаха, че в района на Златишко-Пирдопска котловина, с най-висока степен на толерантност към вкисляване на почвата (рН 4.3) се проявява ръжта, сорт Данковске злоте, формирайки
82.73 % от добива си получен при отглеждането му върху почви с рН 5.7
Тритикале сорт Вихрен и зимна обикновена(мека) пшеница сорт Славянка 196 се отличават със сравнително висока степен на толерантност към вкисляване на почвата (рН 4.3), доказано с полученият добив на зърно
равен на съответно 59.42 и 63.60 % от добива формиран при рН 5.7.
При отглеждането на зимни житни култури върху вкислени почви (рН 4.3), формираният добив на зърно
(60.13 %) е преди всичко в зависимост от степента на видовата толерантност към подобни условия на отглеждането им.
При отглеждането на зимните житни култури при почвени условия с рН близки до оптималните за културата стойности, по-силно е комбинираното влиянието на факторите “сорт” х условия на стопанската “година”, 66.66 % от добива на зърно се формира под тяхно въздействие.
ка

Ключови думи: зърнопроизводство, толерантност към киселинност на почвата, видова и сортова специфиKey words: grain production, tolerance to рН, soil acidity, cultivars and species specification

Увод
В резултат на интензивното торене с минерално торове, в близкото минало беше причинено
вкисляване на почвата, което обхвана доста голяма част от обработваемата земя на страната ни.
(Гюров, 1990, Тотев 1986, 1988)
Златишката котловина е характерна с чувствителното вкисляване на почвата (Чулджиян, 1976),
което заедно с другите фактори, води до ограничаване плодородието на почвата до определени граници и оказва отрицателното си влияние върху производството на продоволствена продукция.
Различните земеделски растения със своята
генетически детерминираност на възможностите си
да растат, да се развиват и да формират съответната продукция при условията на различна почвена киселинност ни дава основание да смятаме, изборът на устойчиви към стресови условия видове и
сортове земеделски респ. зърнени култури е изключително важно условие за намаляване отрицателното влияние на екоусловията (Христов 1939,
Ганев 1990) и на почвеното вкисляване, които са
причина за чувствително намаляване на продуктивните възможности и стопанските качества на зърното.(Ганев 1990, Деков, 1973, Лукипудис, 1985).
Целта на проучването ни беше да установим
степента на толерантност на сортове зърнено-житни култури към вкисляването на почвата.
За постигане на поставената цел, са анализирани и сравнени експери-менталните резултати от
сравнителен сортов опит, с резултатите от редов-

ното, официално държавно сортоизпитване при същите почвено-климатични условия през периода
1989-1991 година (Лукипудис, 1985, 1985,
Годишни отчети на ОСС с.Челопеч).
Материал и методи
Сравнителният и конкурсният сортови опити
бяха изведени в опитното поле на тогава действащата опитна станция по сортоизпитване в с.
Челопеч, обл. Софийска, към бившата Държавна
Сортова Комисия. Опитите бяха извършени върху
почвен тип слабо оподзолена канелена горска почва,
през периода 1989-1991 година. В сортоизпитването бяха включени: пшеница- Садово 1- (стандарт
в опита), Враца, Плиска, Славянка 196, Пряспа, тритикале - сорт Вихрен и ръж – сорт Данковске злоте.
Сеитбата беше извършена с 550 кълняеми семена на кв.м. при спазване изискванията на агротехниката, прилагана в района на Златишко-Пирдопската котловина. При подготовката на почвата бяха
подадени по 14.00 кг Р2О5 и по 10.00 кг/дка Азот,
в активно вещество. Опитите бяха изведени в по 4
повторения с големина на реколтната парцелка от
по 20.00 кв.м. Вариантите на изследването са два:
отглеждане на посочените сортове при рН на почвата 4.3 (при сравнителния сортов опит) и рН –
5.7 (при официалните конкурсни сортови опити).
Стандарт – рН 4.3
Изследваните показатели и при двата опита
бяха: продуктивност (добиви на зърно в кг/дка);
структура на добива: гъстота на посева при приби-
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рането (брой/кв.м.), продуктивна братимост(коеф.);
и стопански качества: презимували растения(%),
устойчивост на полягане(бал 1-9), продължителност
на вегетационен период (дни от масово поникване
до масово настъпване на восъчна зрялост); качества на зърното : маса на 1000 зърна (гр.) и хектолитрова маса(кг).
Проучването беше проведено при спазване на
изискванията на методи- ката за официалното редовно държавно сортоизпитване на новоселекционираните сортове земеделски култури за признаването и вписването им в официалната сортова листа на страната.
Данните за добива на зърно бяха обработвани по методите на дисперсионният анализ, на двуфакторния и трифакторния дисперсионен анализ
по Лидански,1988.
Резултати и анализи
В геоморфоложко отношение районът на
Златишко-Пирдопската котловина спада към високите полета с надморска височина 700-750 метра.
Поради затворения характер на котловината, през
зимата често се образуват температурни инверсии,
които причиняват понякога измръзване на есенните посеви и много често повреди по овощните
култури. През пролетта температурите преминават трайно през 5° към 15-17.март а през есента
около средата на септември. Средномесечните,
средноденонощни температури за периода 19531991 година са 9.19°С, които през последните 45 години на изследването достигат до 9.41- 9.8 3°С.
Същите за периода на активната вегетация на растенията е от порядъка на 13.12 –14.18°С, докато
през лятно-есенния период (юли-септември) достигат от 17.10 – 17.85°С до 19.00°С. Относителната влажност (%) се движи в границите на
74.80% за многогодишния период на проучването.
Дефицита на влажността (mb) е правопропорционална на средноденонощните, средно-месечни
температури и обратнопропорционално на относителната влажност на въздуха.
Количествата на валежите и тяхното разпределение през вегетацията на растенията в много
голяма степен определят продуктивността на зимните зърнено-житни култури. През многогодишния
период (1953 –1991г) месечните сума на валежите достигат до 645.00 л/кв.м., от които 31.5 % са
през есенно-зимния период от време и 52.5 % са
паднали през време на активната вегетация на
растенията. Останалите 15-16 % са през есеннозимния период, които имат значение повече за осигуряване на добро влагозапасяване на почвата. За
отбелязване е факта, че последното десетилетие
се характеризира с чувствително засушаване.

Сумата на годишните валежи е 439 до 468 л/кв.м.
Климатичната характеристика на района за даден
период от време, фенофаза или вегетационен период се определят не само по посочените по-горе
елементи на климата а и чрез изчисляване на сумарното водопотребление на растенията (Е, л/
кв.м.), водообезпеченост на растенията (В, %), коефициент на засушаване (Кз), индекса на сухотата (Ус) и др (Лукипудис, 1997. Докторат).
Есенно-зимният период (октомври-февруари)
се различава по високата степен на водообезпеченост на растенията. През периода 1953-1991 година сумата на есенно-зимните валежи (2013.4 л/
кв.м.) осигуряват 138.9 % водо- обезпеченост на
растенията , която през периода 1990-1991 година е само 71.5 %. Според количеството на валежите през 1990 година(116 л), водообезпечеността е възлиза на 107.2 %, в зависимост от водопотребността на растенията. Незадоволителна е тази
обезпеченост на растенията с влага (44.4 %) от
естествените валежи през 1991 година.
Периодът на активна вегетация (март-юли), когато водопотребността на растенията се увеличава
от 2.4–2.5 до 2.8 пъти, с най-добра водообезпеченост (от 41.2 %) се характеризира 1990 година.
Стопанската 1991 година се разли -чава съществено по валежно-влажностни условия съответно осигуряващи расте- нията на 89.5 % от тяхното водопотребление за нормален растеж и развитие. За
условията на Златишката котловина, годишният максимум на валежите е през март-април, когато водопотреблението на растенията е изключително
ниско.
Според бонитетната оценка на почвата в района на опитното поле, тя е определена като такава със средно до добра пригодност за отглеждане
на зимни и пролетни зърнено-житни земеделски
култури.
Вследствие на слабата водообезпеченост на
растенията през периода на активна вегетация
(м.март/ юни), добивите на зърно през стопанската 1989 -1990 година са ниски: от 256-285 кг/дка
от зимната пшеница до 315 кг от сорт Славянка
196. Значително по-високи са те от тритикале сорт
Вихрен (318 кг) и от ръжта, сорт Данковске злоте
(468 кг/дка), които превишават стандарта Садово
1 съответно с 24.2 и 82.8 %.
Стопанската 1990-91 година е определено поблагоприятна за отглеждането на зърнените култури в района. С по-добрата водообезпеченост на растенията (552л/кв.м. валежи) се гарантират и по-високите добиви получени от всички проучвани
сортове. Сортовете Плиска и Славянка 196 формират най-висок добив на зърно - 669 и 638 кг/дка
т.е. съответно с 40.8 и 34.3 % над стандарта, след-
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Таблица 1. Продуктивност на зимна обикновена (мека) пшеница
Добиви на зърно, кг/дка

№
1
1
2
3
4
5
6
7

Години
Сорт
2
Садово 1-St
Вихрен
Данк.злоте
Враца
Плиска
Славянка196
Пряспа

GD при Р: 5.0 %
GD при Р: 1.0 %
GD при Р: 0.1 %
Точност, %

1989-1991 година
рН 4.3
19891
990

1990
1991

3
256
318
468
265
258
315
285

4
475
458
537
550
669
638
458

12.57
17.21
23.46
1.37

18.74
25.67
34.99
1.17

5
100.0
106.0
137.4
111.5
126.8
130.3
101.6

1989-1991 година
рН 5.7
Средно
1989
1990
1990
1991
Кг/дк %
6
7
8
700
685
693 100.0
760
545
653 94.2
645
510
608 87.7
765
715
740 106.8
740
910
825 119.0
680
820
750 108.2
810
790
800 115.4

12.75
17.46
23.80
1.01

68.09
93.27
127.1
3.15

Средно
Кг/дк %
366
388
503
408
464
477
372

вани от Данковске злоте и Враца, които по добивност се изравняват помежду си и превишават
Садово 1 с 13.1 и 15.8%, докато Вихрен и Пряспа
му отстъпват (на стандарта) с 3.0 - 6.0 %.
Средно за периода на проучването, отглеждани върху кисели почви с рН 4.3, с най-високи добиви на зърно се отличават сорта Данковске злоте
(ръж) с 503 кг/дка и Славянка 196 с 477 кг/дка,
които превишават стандарта съответно с 37.4 и
30.3 %, следвани от Плиска (464 кг/дка) – с 26.8
% над стандарта, докато Пряспа и Вихрен се изравняват по добивност със Садово 1. По-добрата
водообезпеченост на растенията през 1991 година
е спомогнала за увеличаване на полученият добив
от зърно от 1.5 пъти (Вихрен и Пряспа), 2.0 пъти
(Славянка 196) до 2.5 пъти (Плиска), което показва,
че по-благоприятните метеорологични условия на
годината намаляват отрицателното влияние на почвената киселинност, изразено в различна степен
от отделните зърнено-житни култури.
През по-благоприятната в метеорологично отношение 1991 година, най-високодобивен е сортът Плиска (910- кг/дка), с което превишава Садово
1(685 кг) с 32.8 %, следван от Славянка 196 (820
кг) и Пряспа (790 кг), които почти се изравняват
помежду си и превишават стандарта съответно с
19.7 и 15.3 % . Докато Враца (715 кг) почти се
изравнява със стандарта, като незначително го превишава – с 4.4 %, то Вихрен и Данковске злоте му
отстъпват, като формират съответно 79.6 и 74.4
% от добива на Садово 1. Сравнително ниските добиви на зърно получени от тритикале сорт Вихрен
и ръж сорт Данковске злоте през 1991 година са

56.62
77.66
105.7
2.65

рН 4.3/ рН
5.7
относителен
дял
%
9
52.81 %
59.42 %
82.73 %
55.13 %
56.24 %
63.60 %
46.50 %

38.77
53.10
72.36
1.80

вследствие продължителните и обилни валежи през
периода на цъфтежа, поради което опрашването и
оплождането бяха незадоволителни, респективно
добивът на зърно – нисък.
Съпоставяйки данните за получените добиви
зърно при отглеждането на сортовете зърнено-житни култури върху почви с рН 5.7 към рН 4.37, достигаме до заключението, че отглеждането на растенията на зърнено-житните върху почви със стойности на рН, близки до киселинния оптимум за съответната култура, те явно проявяват повишени потенциални продуктивни възможности за добив на
зърно: за пшеницата до 2.7 – 2.9 пъти а на ръж и
тритикале - 1.4 до 2.4 пъти по-високи в сравнение
с отглеждането им на почви с рН 4.3.
Степента на намаляване на добива на зърно
от проучваните култури и сортове, при вкисляване
на почвата, показва тяхната толерантност, изразена в различна степен в зависимост от генетическата им детерминираност на качеството толерантност
на културата и специфичната сортова характеристи- ка и особеност, макар, че до известна степен
това е в зависимост и от метеорологичните условия на стопанската година или периода на изпитване.
Съпоставени данните на изпитваните сортове
и продуктивността им на зърно, при отглеждането
им върху почви с рН 4.3 към рН 5.7, през годините
на проучването и средно за периода, ни дават представа за степента на толерантност на същите към
вкисляване на почвата. Намаляването на добива зърно е толкова по-силно изразено, колкото вкисляването на почвата е по-високо, колкото сортът е по-
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чувствителен и годината (през периода на активната вегетация на растенията) е по-засушлива
(1990г).
Сортът Садово 1 при условията на почви с рН
4.3 формира само 36.6 % от собствения си добив
формиран при условията на почви с рН 5.7. Послаба зависимост от рН на почвата регистрира сортът Славянка 196 . Този сорт проявява по-добре
изразена устойчивост към вкисляване на почвата.
Сравнително добра толерантност към почвено вкисляване проявяват тритикале–сорт Вихрен
и ръж–сорт Данковске злоте, които реализират съответно 84.0 и 94.2 % от продуктивните си възможности (1991г).
Средно за периода на проучването (19891991г), сортът Славянка 196 регистрира висока степен на толерантност към вкисляване на почвата с
добива си възлизащ на 63.6 % от формираният си
добив на зърно при отглеждането на почви с рН
5.7. Сортовете Вихрен с 59.4 %, Враца с 55.1 %

и Плиска с 56.2 % се изравняват помежду си, като
незначително превъзхождат Садово 1 и го превишават с 4.4 – 12.5 %, като формират около половината от добива си получен при почви с рН,близко
до оптималната, което показва недвусмислено високата им зависимост от почвената реакция.
С най-висока степен на толерантност към
вкисляване на почвата (рН 4.3) се отличава ръжта,
сорт Данковске злоте с формираният си добив от
503 кг/дка, съставляващ 82.73 % от добива получен при отглеждането на ръжта при рН 5.7. Този
дял би бил значително по-висок, ако въздушно-температурните условия през фенофазите “цъфтеж/
опрашване/ оплождане бяха по-благоприятни за протичане на същите. С най-добра зимоустойчивост
и най-висока степен на презимуване при условията на почви с рН 4.3 е сортът ръж Данковске злоте (90.4 %) и сортът Враца (72.9 %) с което потвърждават добрата си толерантност към почвената киселинност.

Таблица 2. Стопански качества
Средно за периода 1989 – 1991 г

№

СОРТ

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Садово 1 – St
Вихрен
Данк.злоте
Враца
Плиска
Слав.196
Пряспа

Презимували растения, %
рН4.3/
рН 4.3
рН 5.7
рН 5.7
3
4
5
61.1
96.8
63.1
50.3
80.8
62.3
90.4
90.1
100.3
72.9
91.5
79.7
55.9
96.9
57.7
55.4
96.6
57.3
48.7
86.9
56.0

Продължителността на вегетационният период при отделните видове култури и сортовете им
т.е. периодът от масово поникване до настъпването на восъчна зрялост на зърното се скъсява при
отглеждането на зимните житни култури при условията на почви с рН 4.3, особено силно изразено
при ръжта (с 6 дни узряването настъпва по-рано) и
още по-ясно е изразено това при тритикале сорт
Вихрен (с 10 дни), което е от съществено значение
при отглеждането на тези земеделски култури при
условията на предпланинската зона, където разлика от 6-10 дни в узряването и прибирането на зърното е от съществено стопанско значение. Зърното
на Славянка 196 е готово за прибиране 5-6 дни преди зърното на Садово 1 а вегетационният период
на сорт Пряспа не се влияе от условията на отглеждането.
Отглеждани върху почви с рН 4.3 сортовете
зимни житни повишават устойчивостта си на поля-

Вегетационен период, дни
РН4.3/
рН 4.3
рН 5.7
рН 5.7
6
7
8
256
259
-3
257
267
- 10
261
267
-6
254
256
-2
256
259
-3
253
259
-6
257
257
-

гане в сравнение със същите сортове отгледани
при почви с рН 5.7 ясно изразено дори и при ръжта.
Данните (при рН 4.3 и рН 5.7) показват ясно
проявена тенденция вкисляването на почвата (рН
4.3) да ограничава продуктивната братимост на растенията на една трета (Садово 1) и една втора
(Враца и Славянка 196), до две трети (Вихрен).
Вкисляването на почвата (рН4.3) води до несъществено увеличаване на масата на 1000 зърна при всички зимни зърнено житни култури и
сортовете, които ги представляват, независимо от
метеорологичните условия, но тази тенденция е посилно изразена през години с по-добра водообезпеченост на растенията през периода на активната
им вегетация.
Хектолитровата маса на Вихрен и Данковске
злоте не се влияе от условията на отглеждане а
при сортове зимна пшеница промяната е по посока на намаляване на хектолитровата маса с пови-

Степен на толерантност на зимни житни култури ...

шаването на почвената киселинност.
Съпоставени данните за гарнираността на посева при различните почвени условия (рН 4.3 и рН
5.7), очертават тенденцията за намаляване гъстотата на посева (при прибирането на продукцията) с
вкисляването на почвата (рН 4.3) на 50.0 - 54.6 %
при Садово1 и Вихрен, на 60-70 % при Славянка
196 и Враца, до 70-80 % при Плиска, Пряспа и
Данковске злоте.
Резултатите от двуфакторният дисперсионен
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анализ ни дават основание да считаме, че през стопански години с проявено засушаване, продуктивност- та при условията на повишена киселинност
(рН 4.3) до голяма степен е в зависимост от степента на толерантност на сорта, който гарантира
формира- нето на 60.10 % от добива на зърно.
При същите условия 37.72 % от добива се формира под влиянието на комбинативното действие на
факторите “сорт” х условия на стопанската “година”.

Таблица 3. Фактори за формиране на добива
Двуфакторен и трифакторен диспеесионен анализ
Средно за периода 1989 – 1991 година

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Източник на вариации
2
Общо
Блокове
Варианти
Фактор А–сорт
Фактор В-години
Фактор С – рН
Фактор А х В
Фактор А х С
Фактор В х С
Фактор А х В х С
Грешка
Стандартна грешка
Показател за точност

Двуфакторен дисперсеонен
анализ- корелационни
коефициенти
рН 4.3
3
100.00
0.1018
99.3818
60.1033+++
1.5555
37.7230+++
9.92кг/дк
1.17

Трифакторният дисперсионен анализ обаче,
доказва изключително силното влияние на фактора “рН” на почвата върху формирането на добива(
66.40 %), доказано с висока математическа достоверност.
При отглеждането на зимните житни култури
при почвени условия с рН близки до оптималните
за културата стойности, по-силно е комбинираното влиянието на факторите “сорт” х условия на стопанската “година”, - 66.66 % от добива на зърно
се формира под тяхно въздействие.
Изводи
С най-висока степен на толерантност към
вкисляване на почвата (рН 4.3) се проявява ръжта,
сорт Данковске злоте, формирайки 82.73 % от добива си получен при отглеждането му върху почви
с рН около и/или близко до киселинният оптимум
за ръж (рН 5.7).
Тритикале сорт Вихрен и зимна обикно-

рН 5.7
4
100.00
1.0796
87.1635
19.7957+++
0.7082
66.6596+++
38.08кг/дк
2.63 %

Трифакторен
дисперсионен анализкорелационни
коефициенти
рН 5.7
5
100.00
6.75
98.16
6.12
5.16
66.40+++
5.97
7.21
6.66
0.65
1.77
28.46кг/дк
2.48 %

вена(мека) пшеница сорт Славянка 196 се отличават със сравнително висока степен на толерантност към вкисляване на почвата (рН 4.3), доказано
с полученият добив на зърно равен на съответно
59.42 и 63.60 % от добива формиран при рН 5.7.
Вкисляването на почвата причинява влошаване на стопанските качества на проучваните видове
и сортове зимни житни култури, изразено в различна степен в зависимост от вида и сортовата специфика.
При отглеждането на зимни житни култури върху вкислени почви (рН 4.3), формираният добив на
зърно (60.13 %) е преди всичко в зависимост от
степента на видовата толерантност към подобни
условия на отглеждането им.
Литература
1. Ганев, С., 1990. Съвременна почвена химия Изд.
“Наука и Изкуство” София, 317 стр.
2. Гюров, Г., Т.Тотев, 1990. Почвознание,
Земиздат, София, 290 с.

68

Славка Лукипудис

3. Деков, Д., 1973. Развитие на селското стопанство и опазване на околната среда сп.Горско
стопанство, бр.9
4. Лидански, Т., 1988. Статистически методи в биологията и селското стопанство, Земиздат,
София
5. Лукипудис, С., 1997. Докторат “Продуктивност
и качество на продукцията на избрани сортове
зимни житни и влакнодаен лен, отглеждани върху кисели почви, замърсени с тежки елементи”,
362стр.+33стр прил.
6. Лукипудис, С., 1985. Проучване на сортове зимна мека пшеница и ръж за зърно, сп.
Растениевъдни науки, бр. 6

7. Лукипудис, С., 1985. Проучване на тритикале
при условията на високите полета на България.
Сп. Растениевъдни науки, бр. 10
8. Тотев, Т., 1986. Почвознание, агрохимия и
растителна защита, бр.6
9. Тотев, Т., 1988. Селскостопанска наука , бр. 6
10. Христов, И.1 1939. Влияние на вегетационните условия и сортовете върху качеството на
пшеницата, Годишник
на Софийския
Университет, Агрономически ф-т
11. Чулджиян, Х., Г. Хинов, 1976. Към химията
на промишленото замърсяване на почвата, сп.
Почвознание и Агрохимия , бр.6 стр 41
12. Годишни отчети за държавното сортоизпитване
в ОСС с.Челопеч, обл.Софийска, през периода
1989 – 1991 година.

TOLERANCE CLASS OF WINTER WHEAT CROPS TO SOIL ACIDITY
Slavka Lukipidis
Agro Biological Institute-Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Zlatishka valley characterize with soil acidity, which reduce the soil fertility. The selection of resistant species and
cultivars of agricultural crops including grains present important condition to decrease the negative effects of soil
acidity which caused significant reducing of quality and quantity of crop production. The results from the experiments
in this region with high grade of tolerance to soil acidity почвата (рН 4.3) showed rye -cultivar Dankovske zlote with
82.73 % yield under growing conditions with optimal or near to the soil acidity to this crop (рН 5.7). Tritikale cultivar
Vihren and soft winter wheat cultivar Slavianka196 which characterize with their high tolerance to soil acidity (рН
4.3), yields 59.42 and 63.60% from the yield producing under рН 5.7. Soil acidity decrease the quality of the studied
crops depends on species and cultivars. Growing of winter grain crops under (рН 4.3); the yield is (60.13 %) which
depends on their tolerance to the studied factor.
The growing under optimal or near to it conditions the combined effects cultivar+ growing conditions (year)
present - 66.66 % from the yield which showed strong effect which express their interaction on the value of the yield.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ - С ВИСОКОПРОДУКТИВНИ СОРТОВЕ
ЗИМНА ОБИКНОВЕНА(МЕКА) ПШЕНИЦА
Славка Лукипудис
АгроБиоИнститут - София
Отглеждани при условията на Златишко-Пирдопската котловина, сортовете зимна обикновена(мека) пшеница формират добива зърно в зависимост от почвено-климатичните условия, от специфичната сортова особеност и степента на устойчивост на стресовите метеорологични фактори.
С най-висока средна продуктивност през периода на проучването се отличават сортовете Приморец (704.8кг),
Пряспа (707.0кг) и Миряна (708.1кг/дка), които се изравняват помежду си и превишават Садово 1(Стандарт) със
7.6 до 8.1 %. Следват сортовете Катя и Янтър, с формираният добив от около 690 кг/дка. Зърно.
Сортовете Янтър, Враца, Славянка 196 и Приморец са сравнително устойчиви на екстремните условия на
Подбалканската котловина. С особено добра приспособимост и пластичност се отличава сортът Пряспа, а Садово
1, потвърждава екологична си пластичност в района а и в цялата ни страна.
Благодарение на генетическия потенциал на интензивните пшеници, факторът “А”-сорт, гарантира формирането на 73.38 % от величината на добива на зърно, математически много добре доказано.
Най-силно е изразена корелационната зависимост между добива и височината на растенията (0.630) като
този коефициент достига до 0.884 при “А” силните пшеници с Hard-ендосперм, но има почти същите стойности
и при пшениците със Soft-ендосперм на зърното. Най-вероятно това е свързано с необходимостта от висока и
интензивна фотосинтетична дейност на растенията за формирането на високият добив на зърно.
Ключови думи: зърнопроизводство, екологична пластичност, полупланински условия, сортова специфика,
корелационни зависимости
Key words: grain production, ecological plasticity, production potential and cultivar specification

Увод
За развитието на земеделското производство
значение има осъзнаването и прилагането на четиристранната формула: природни дадености-производствен опит - материална заинтересованост - прилагане постиженията на науката.Храненето на зърнена основа се оценява най-високо (Griffiths T.,
1996), а ролята на сорта и влиянието на условията
на отглеждане са изключително важни. В повечето
европейски страни, зърнените храни дават повече
от 20-30 % от приеманата по време на хранене
енергия. От друга страна около 20-30 % от елементите като Mg, Cu, Zn, Mn и др. се доставят в
човешкия организъм също от зърнените култури
(Gyori Z.,1996).Изхранването на световното население е важна, високохуманна задача, в чието решаване първостепенно значение има зимната
обикновена(мека) пшеница за хлебно и фуражно
зърно (Димитров, 1975, Драганов, 1985, Колева,
1990).Големият ареал на разпространение и високият темп на нарастване на производството на пшеничено зърно, е обусловено от хранителната
стойност и вкусовите качества на получаваните
брашно и съответни изделия (Челеев, Петров, 1985,
Челеев, Лукипудис, 1992, Лукипудис 1997 -).През
последните 10-15 години земеделието ни се характеризира с дълъг и бавен процес на преструктуриране а на него трябва да се определи ролята
на приоритетен отрасъл, на който се възлагат очаквания и надежди да се превърне в материална основа за излизане от икономическата криза (Томов,1994)
Но трябва да му се даде и финансова помощ

и възможност за това. Целта на проучването ни беше установяването на биологическите особености,
стопанските свойства и качества на зимна обикновена (мека) пшеница и факторите за формиране
на добива при полупланинските условия на Златишко-Пирдопската котловина. И на основата на експерименталните резултати да предложим на практиката подходящи за района сортове.За постигане
на поставената цел, бяха изведени конкурсни сортови опити за установяване на стопанските качества и продуктивността на сортове зимна обикновена (мека) пшеница, българска селекция през периода 1953-1996 година но анализа ще включва резултатите от сортоизпитването на по-новите сортове пшеница изпитвани и призвани през периода
1985 -1996 година.Материал и методиКонкурсните сортови опити бяха изведени в полето на тогава
действащата опитна станция по сортоизпитване в
с.Челопеч, към Държавна сортова комисия през периода 1953 – 1996 година, но анализа на резултатите включва периода 1985-1996 година. Опитите
бяха изведени след предшественик бобови култури (фуражен грах за зелена маса), върху слабо
оподзолена канелена горска почва, по блоков метод,
в 4 повторения с големина на реколтната парцелка
- 20.00 кв.м., при спазване на прилаганата в района агротехника за подготовка на почвата. Торенето
беше проведено с 14.00 кг/дка Р2О5 и 10.00 кг/
дка азотен тор подадени съответно при основната
обработка на почвата и при зимно-пролетно подхранване на растенията. Сеитбата беше извършвана с по 550 кълняеми семена на кв.м. при оптималния срок според биологическите изисквания на
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земеделската култура.В сортоизпитването бяха
включени 10 – 13 сорта зимна обикновена(мека)
пшеница, българска селекция.Бяха изследвани
показателите: продуктивност(добивност) на сортовете изразена в получени добиви на зърно (кг/дка);
структура на добива: гъстота на посева при прибирането (бр./кв.м.), зърно в един клас (бр.), тегло на
зърното в един клас (гр.) ; стопански качества: продължителност на вегетационния период, от масово
поникване до масово настъпване на восъчна
зрялост, (дни) , презимували растения,(%), Височина на растенията (см), дължина на класа (см).
Изследвани бяха и качествата на зърното: маса на
1000 зърна (гр.) и хектолитрова маса (кг).Проучването беше проведено при спазването на изискванията на методиката за официалното държавно сортоизпитване на новоселекционираните сортове земеделски култури, за признаването и вписването
им в официалната сортова листа на страната.Данните за добива на зърното бяха обработвани математически по метода на дисперсионния анализ
(Шанин Й. 1973), по метода на двуфакторния и
трифакторния дисперсионен анализ (по Лидански
1988), а корелационните коефициенти за взаимозависимостта между добива, структурата на добива и останалите показатели за стопанските качества - по метода на корелационния и Path-анализ.Резултати и анализиВ геоморфоложко отношение районът на Златишко-Пирдопската котловина спада
към високите полета с надморска височина 700750 метра. Общото изложение е на юг- югоизток с
преобладаване на малките наклони от 3 до 6° .
Климатът на районът е с континентален характер.
Зимата е студена а лятото – значително краткотрайно, сухо и горещо. Характерни са късните пролетни и ранните есенни слани, мразове и застудявания. Поради затворения характер на котловината,
през зимата често се образуват температурни
инверсии, които причиняват понякога измръзване
на есенните посеви и много често повреди по овощните култури. През пролетта температурите преминават трайно през 5° към 15-17.март а през
есента около средата на септември. Средномесечните, средноденонощни температури за периода 1953-1995 година са 9.09°С, които през последните 4-5 години на изследването достигат до
9.42- 9.93°С. Същите за периода на активната вегетация на растенията е от порядъка на 13.22 –
14.28°С, докато през лятно-есенния период (юлисептември) достигат от 17.00 – 17.95°С до
19.00°С. Относителната влажност (%) се движи в
границите на 74.80% за многогодишния период на
проучването. Дефицита на влажността (mb) е правопропорционална на средноденонощните, средномесечни температури и обратнопропорционална на
относителната влажност на въздуха.Количествата

на валежите и тяхното разпределение през вегетацията на растенията в много голяма степен определят величината на продуктивност на зимните зърнено-житни култури. През многогодишния период
(1953 –1995г) месечните сума на валежите достигат до 640.00 л/кв.м., от които 31.3 % са през
есенно-зимния период от време и 52.9 % са паднали през време на активната вегетация на
растенията. Останалите 15-16 % са през есеннозимния период, които имат значение повече за осигуряване на добро влагозапасяване на почвата. За
отбелязване е факта, че последното десетилетие
се характеризира с чувствително засушаване. Сумата на годишните валежи е 439 до 468 л/кв.м.Климатичната характеристика на района за определен
период от време, фенофаза или вегетационен период се определят не само по посочените по-горе
елементи на климата а и чрез изчисляване на сумарното водопотребление на растенията (Е, л/
кв.м.), водообезпеченост на растенията (В, %), коефициент на засушаване (Кз), индекса на сухотата (Ус). (Лукипудис 1997).Есенно-зимният период
(октомври-февруари) се различава по високата степен на водообезпеченост на растенията. През периода 1953-1995 година сумата на есенно-зимните валежи (200.4 л/кв.м.) осигуряват 138.8 % водообезпеченост на растенията , която през периода 1990-1995 година е само 71.5 %. Почти еднакви по количество са валежите през 1990 година
(116 л), 1992 година (121л) и през 1993 година
(107л/кв.м.), когато водообезпечеността е съответно 107.2 %, 88.6 и 63.8 % поради разликата във
водопотребността на растенията. Незадоволителна
е тази обезпеченост на растенията с влага (44.4
%) от естествените валежи през 1991 година.През
периодът на активна вегетация (март-юли), водопотребността на растенията се увеличава от 2.4–
2.5 до 2.8 пъти. С най-добра водообезпеченост (от
41.2 и 51.9 %) се характеризират 1990 и 1993
година. Стопанските 1991 и 1992 година не се различават особено по валежно-влажности условия съответно с 352.7 л и318.0л/кв.м. осигуряващи растенията на 89.5 и 85.8 % от тяхното водопотребление за нормален растеж и развитие.За условията на Златишката котловина, годишният максимум
на валежите е през март-април, когато водопотреблението на растенията е изключително ниско. С изключение на 1992 година, характерна със сравнително равномерното разпределение на вегетационните си валежи, според необходимостта на растенията от вода, всички останали години можем да
охарактеризираме като силно и/или много силно
засушливи.Според бонитетната оценка на почвата
в района на опитното поле, тя е определена като
такава със средно до добра пригодност за отглеждане на зимни и пролетни зърнено-житни земедел-
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ски култури. Проучването на сортовете зимна
обикновена(мека) пшеница, през по-продължителен
период от време, дава възможност те да изявят попълно и по-убедително потенциалните си продуктивни възможности и стопанските си качества, поради факта, че имат възможност да растат и се
развиват, да формират добива си при различни в
климатично отношение стопански години. По този
начин по-убедително се изявява пластичността на
сортовете и стабилността на добивността им по отношение на стресовите агро-климатични фактори.Периода 1985-1995 година включва коренно различни в климатично отношение години, а добивите
зърно, получени от отделните сортове, както и стопанските им качества и свойства ги характеризират по-точно.През последното десетилетие, селекцията на пшеницата у нас отбеляза голям напредък.
Бяха селекционирани, изпитани, признати и вписани в сортовата листа на страната ни десетки
сортове, отличаващи се с много висока продуктивност и много добри стопански качества.Добива на
зърно получен от всички включени в изпитването
сортове, варира от 454.5 кг (1985г) до 817.0 кг/
дка (1995г), като през по-голямата част от периода добива надскача бариерата от 600 кг/дка. С
най-добри агро-метеорологични условия, гарантиращи оптималното развитие на посева за залагане
и осигуряване висок добив зърно, се отличава периода от 1987 до 1991 година, когато добива на
зърно варира в малки граници: от 738.8 до 766.7кг/
дка, което превишава добива получен през 1985г
– (454.5кг) от 25.2 % (1988г) до 162.5 – 165.6 %.
Периода от 1992 до 1994 година полученият
добив на зърно намалява с около 225.5 кг до
253.4кг/дка., най-вероятно поради засушаването
през периода на активната вегетация на растенията.
Особено благоприятна за растежа и развитието на
пшеничените растения се оказва стопанската 1995
година, когато и формираният добив надхвърля
800.0 кг/дка.Проучваните сортове формират добива си и проявяват потенциалните си възможности в
зависимост от степента на пластичност и устойчивост към стресовите климатични условия и степента
на приспособимостта си към тях при конкретните
условия на района. С най-висока средна продуктивност се отличават сортовете Приморец
(704.8кг), Пряспа (707.0кг) и Миряна (708.1кг/дка),
които се изравняват помежду си и превишават
Садово 1(Стандарт) с 7.6 до 8.1 %.Следват сортовете Катя и Янтър, които също се изравняват помежду си с добива около 690 кг/дка. Сортовете
Враца, Победа, Славянка 196 и Момчил се изравняват както помежду си, така и със стандарта
Садово 1, като Победа и Момчил незначително го
превишават по добивност от единица площ.Средно
за всички проучвани сортове, средно за периода на
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проучването (1985-1995г) се получава един висок
и стабилен добив на зърно от порядъка на 672.9
кг/дка. Най-висок добив на зърно от почти всички
сортове беше формиран през 1995 година, който
варира от 744-766кг (Приморец) и достига над 800
кг (Садово 1, Враца, Катя, Янтър), до 830-861кг
(Славянка 196 и Момчил), като изключително висок добив е достигнат от Победа и Миряна–съответно 880 и 915 кг/дка.
От разликата в добивите под и над средните
му стойности можем да оценим степента на стабилност на добивността на сортовете. С най-висока степен на стабилност в продуктивността се отличава Садово1 с обща амплитуда от 267 кг/дка.
средно за периода на проучването. Следват сортовете Простор ( с 286кг) и Пряспа (с 280кг), които
се изравняват помежду си и незначително отстъпват на стандарта Садово1. С висока чувствителност
към условията на отглеждане, конкретно за района на проучването, с най-нестабилни добиви се отличават сортовете Миряна (400кг), Победа (408кг)
и Плиска (с 395 кг), но най- чувствителен е сортът
Катя с 470 кг/дка зърно, амплитуда от средния
добив.
Сортовете Янтър, Враца, Славянка 196 и Приморец са сравнително устойчиви на екстремните
условия на Подбалканската котловина, тяхната амплитуда на добивите варира от 329 – 372 кг/дка.,
средно за периода на проучването.
С особено добра приспособимост и пластичност за растеж и развитие се отличават сортовете
Простор и Пряспа, но и те отстъпват по този показател на Садово 1, регистриращ екологична пластичност не само в района на Подбалканската
котловина, но и в цялата ни страна.
По продължителност на вегетационният период (дни от масово поникване до настъпване на восъчна зрялост), съществени различия между проучваните сортове не се забелязва. Същият се движи от 237 до 239 дни, с изключение на Садово 1 и
Славянка 196, които узряват едновременно (242243дни) с 5-6 дни след останалите.
Всички проучвани сортове притежават добрата способност да регулират и осигуряват много добра гарнираност на посева си от 599 до 868 броя
растения на кв.м. , като в това отношение Славянка
196 се проявява като сорт с най-висока продуктивна братимост.
Проучваните сортове притежават много добра зимоустойчивост с около 92.4 до 96.6 % презимували растения, средно за периода на проучване,
като известно слабо изразена чувствителност към
зимните условия на района проявяват Пряспа и
Янтър (с 88.8-88.5 % презимували растения).
Височината на растенията е около 80-85см.,
при което най-високи са стъблата на Победа
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Таблица 1. Продуктивност на зимна обикновена( мека) пшеница през периода 1985 – 1995 година
Добиви на зърно, кг/дка
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№

2
Садово 1* -St
Плиска
Катя
Янтър
Простор
Победа
Враца *
Славянка196
Приморец
Пряспа
Миряна

Сорт

4
21
10
10
10
10
10
17
7
8
7
7

Години

5
543-809
415-810
398-870
476-850
469-755
472-880
480-806
498-830
544-885
530-810
515-915

От –до:
6
655.1
670.1
689.9
691.5
549.7
666.9
652.3
650.0
707.8
707.0
708.1

Средно

Добиви на зърно,
кг/дка

Вегетационен
период
дни,
от МП до
ВЗ
7
242
237
238
238
237
239
243
239
237
238
237
8
618
691
726
599
642
809
662
868
771
615
743

Гъстота
на посева,
бр/кв.м

Прези
мували
растения,
%
9
96.5
95.4
92.3
88.5
91.2
96.8
92.4
96.0
95.6
88.8
91.6
Височина
на
растенията
см.
10
81.7
75.9
89.5
84.2
75.6
93.8
72.1
79.0
78.6
84.1
86.6
11
6.9
7.2
8.1
8.1
6.1
8.7
7.0
7.5
7.8
8.5
8.7

Дължина
на
клас,
см.
12
29.2
32.4
33.9
36.6
32.4
36.7
31.2
35.0
31.1
37.3
42.7

Брой на
зърната

Тегло на
зърната,
гр.
13
1.49
1.29
1.49
1.79
1.44
1.59
1.37
1.62
1.33
1.56
1.93

Зърно в един клас:

* - посочените сортове са включени в държавното сортоизпитване в района през по-дълъг период от време

3
1985-1995
1985-1995
1985-1995
1985-1995
1985-1995
1985-1995
1985-1995
1989-1995
1989-1995
1989-1995
1989-1995

Период на
изпитване
От- до:

Качества на
зърното
Маса
Хектоли
1000
тр. маса,
зърна,
кг.
гр.
14
15
46.8
74.9
35.3
71.1
37.1
72.6
43.3
73.9
44.1
73.3
39.9
76.1
39.8
72.6
40.4
74.4
39.5
72.6
39.7
71.8
44.5
73.0

Таблица 2. Продуктивност, стопански качества и структура на добива на зимна обикновена(мека) пшеница – българска селекция през
периода 1985 – 1995 година

Устойчиво земеделие - с високопродуктивни ...
73

74

Славка Лукипудис

Таблица 3. ПРОДУКТИВНОСТ на зимна обикновена(мека) пшеница през периода 1953-1995 година

№

Периоди

Добиви на зърно
към St влага
- 13%
Кг/дка
204.84

I

1953 – 1957

II

1955 – 1960

266.48

III

1961 – 1965

467.84

Iv

1966 – 1970

538.17

V

1972 – 1977

614.17

VI

1977 – 1981

600.25

VII

1982 – 1989

670.13

1985 - 1995

672.9

%
100.00
+++
130.09
+++
228.73
+++
262.73
+++
299.83
+++
299.03
+++
327.15
+++
332.82

GD при Р: 5.0 % - 4.70 %
GD при Р: 1.0 % - 6.39 %
GD при Р: 0.1 % - 8.62 %

Разлики
от 1953-1995г
+
0.00
+61.64
+263.00

Влияние на факторите за
формиране на добива зърно, %
Фактор
“А” сорт
+++
44.29
+++
26.57
4.02
+++
39.50
+++
5.97
++
10.13

+333.33
+409.33
+395.41

Факт”В”
години
+++
7.81
+++
10.88
+++
70.26
+++
33.52
+++
80.03
+++
64.04
+++
65.77

Фактор А
хВ
+++
45.37
+++
57.84
16.23
+++
25.39
9.01
20.42

+465.25

4.70

+468.1

+++
73.38

Точност –
0.63%

Средна грешка на разликите –
4.63 кг/дка

(93.8см), следван от Катя (89.5см) и Миряна
(86.6см).
Дължината на класа е най-голяма при сортовете Победа и Миряна (8.7см), следвани от Пряспя
(8.5 см).
Най-добре са озърнени класовете при сорт
Миряна (с 42.7 броя зърна), характеризиращ се с
най-голямо тегло на зърната в един клас – 1.93 гр.
Следват сортовете Пряспа (37.38 бр), Победа (36.7
бр) и Янтър (36.6 бр), които имат съответно по 1.56
гр, 1.59 и 1.79 гр. зърно в един клас.
Масата на 1000 зърна варира от 35.3 до 40.4
гр. с изключение на Садово - с абсолютно тегло 46.8 гр., следван от Миряна – с 44.5 грама абсолютна маса.
Хектолитровата маса е сравнително консервативен показател, който трудно се променя в зависимост от условията на отглеждане на зимната
пшеница.
В сравнение с подпериодите, (Табл.3) разграничаващи сортоизпитването на зимната, обикновена (мека) пшеница в зависимост от набора на
сортовете, анализираният период 1985-1995 година, можем да охарактеризираме като сравнително
благоприятен за отглеждането на тази земеделска
култура. През този период в производството бяха

0.44

26.14
18.15

включени високодобивни, интензивни сортове
пшеници. Формираният добив средно за периода
на проучването възлиза на 468 кг/дка средно за
всички сортове включени в изпитването.
През този период, за разлика от предшестващите такива, факторът “Сорт” играе основна роля
при формирането на добива зърно от единица площ.
Благодарение на генетическия потенциал на
интензивните пшеници, те гарантират формирането на 73.38 % от величината на добива на зърно,
математически много добре доказано, с висока степен на достоверност.
През един доста дълъг период от време (от
1961 до 1989г) добива зърно се е формирал под
влиянието на климатичните условия на стопанската година, докато през периода 1985-1995г сортът с потенциалните си възможности способства
за определяне величината на добива зърно от единица площ.
Корелационните зависимости (Табл.4) между
добива на зърно и отделните стопански показатели и тези на структурата на добива, показват взаимозависимост и взаимно влияние.
Най-силно е изразена корелационната зависимост между добива и височината на
растенията(0.630) като този коефициент достига

Презимували, %

Височина раст., см.

Дължина клас, см.

Зърна в класа, бр

Тегло зърното, гр.

Маса 1000 зърна, гр

Хектолитр. маса, кг.

4

5

6

7

8

9

Корелационни
коефициенти
между добива
на зърно с:
Вегет.. период, дни
Гъстота на, бр/кв.м.

3

1
2

№

Групи пшеници

++
0.717
0.505

0.672+

0.221

- 0.24

0.279

0.021

0.464
0.133

Победа

0.161

0.367

0.666+

0.251

0.333

0.542

0.669

0.236

- 0.22

0.582

+++
0.884
- 0.19

0.221

0.527
0.382

Средно

0.421

0.589+
0.631

Славянка
196

“А” – силни “Hard”

0.269

0.334

0.495+

0.407

+++
0.585
++
0.539

0.223

0.387
0.387

Садово 1

0.177

0.285

0.368

0.199

- 0.40

0.642+

0.515

0.518
0.180

Бонония

0.223

0.310

0.414

0.303

-

0.614

0.369

0.453
0.284

Средно

“Б” – средни по сила
“Hard” ендосперм

- 0.10

0.087

0.708+

0.629+

++
0.658
0.536

0.148

- 0.48

0.501

0.728+

0.520
0.533

Приморец

0.431

- 0.03

0.625+

0.079

0.590
0.211

Миряна

-

0.622

0.644

0.290

- 0.26

0.563

0.404

0.555
0.372

Средно

“Г” – продуктивни
“Hard” ендосперм

0.499

0.121

++
0.675
++
0.673
+++
0.684
+++
0.856

0.253

0.585
0.556

Плиска

0.347

0.039

0.423

0.080

0.533

0.471

0.257
0.249

0.360

0.774

0.482

0.524
0.580

Средно

0.046

0.462
0.603
++
0.711
+++
0.872

Простор

“Soft” ендосперм на зърното

Таблица 4. К О Р Е Л А Ц И О Н Н И
КОЕФИЦИЕНТИ
при сортове зимна обикновена(мека) пшеница през периода 1985 –1995 година

-

0.385

0.574

0.324

-

0.633

0.369

0.514
0.404

Средно

Средно
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до 0.884 при “А” силните пшени ци с Hard-ендосперм, но има почти същите стойности и при пшениците със Soft-ендоiперм на зърното, математически много добре доказан. Най-вероятно това е
свързdно с необходимостта от висока и интензивна фотосинтетична дейност на растенията.
С еднакво високи, макар и недоказани
математически, стойности е коефициен та на зависимост между добива на зърно и теглото на зърното в един клас при “А”–силните (0.669) и “Г”продуктивните (0.644) пшеници, но особено висок
и добре доказан математически е при сорт Плиска
(0.872) при средна стойност - 0.570. При сортът
Плиска висок и добре доказан математически е корелационният коефициент между добива на зърно
и броя на зърната е един клас (0.684).
Изводи
С най-висока средна продуктивност се отличават сортовете Приморец (704.8кг), Пряспа
(707.0кг) и Миряна (708.1кг/дка), които се изравняват помежду си и превишават Садово 1(Стандарт)
със 7.6 до 8.1 %. Следват сортовете Катя и Янтър,
които също се изравняват помежду си с добива около 690 кг/дка.
Сортовете Янтър, Враца, Славянка 196 и
Приморец са сравнително устойчиви на екстремните условия на Подбалканската котловина.
С особено добра приспособимост и пластичност се отличават сортовете Простор и Пряспа, но
и те отстъпват по този показател на Садово 1, регистриращ екологична пластичност не само в района на Подбалканската котловина, но и в цялата
ни страна.
Благодарение на генетическия потенциал на
интензивните пшеници, факторът “А”- сорт, гарантира формирането на 73.38 % от величината на
добива на зърно, математически много добре доказано, с висока степен на достоверност.

Най-силно е изразена корелационната зависимост между добива и височината на растенията
(0.630) като този коефициент достига до 0.884 при
“А” силните пшеници с Hard-ендосперм, но има
почти същите стойности и при пшениците със Softендосперм на зърното. Най-вероятно това е свързано с необходимостта от висока и интензивна фотосинтетична дейност на растенията за формирането на високият добив на зърно.
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SUSTAINABLE AGRICULTURE WITH QUALITY SORT GRAIN
Slavka Lukipidis
Agro Biological Institute-Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Nutrition founded on grain consumption depends with high level effects of growing conditions on the quality of
these foods. In Eu-countries grain foods ensure 20-30% of received by nutrition energy from one hand, from another
hand about 20-30% of elements Mg, Cu, Zn, Mn supplies to human organism by these foods. With high productivity
distinguishes the following cultivars: Primoritz (704.81 kg/dka), Priaspa (707.01kg/dka) and Mirana (708.1kg/dka)
that are equal between them with higher percentage 8.1 %, in compare with the check cultivar Sadovo 1. In the second
position arranged the following cultivars Katia, Jantar with 690 kg/dka. Cultivars Jantar, Vraza, Slavianka196 and
Primoritz are resistant to a biotic stress factors in this valley. With good plasticity cultivars are Prostor, Priaspa and
Sadovo 1 with high ecological plasticity not only in this region, but in the whole country. Thankfulness to factor Avariety guaranties 73.38% of the yield with high significant differences. High correlation coefficient conduct between
yield and the plant high (0.630), this coefficient reach 0.884 by factor A- strong wheat with hard-endosperm, which
has the same values with Soft-endosperm of grains. These results correlate with high photosynthetic intensity of
plants.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

НЯКОИ ФИЗИЧНИ, ХИМИЧНИ И РЕОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА
ПЕТ СОРТА ПШЕНИЦА
Ауни Хамдан
Лесотехнически университет – София
Това изследване е свързано с пет сорта пшеница, култивирани в Ирак: Мексипак, Иниа 66, Павон, Неказари
и Забербег. Направени са лабораторни тестове на 16 %. Пробите пшеница преди смилане се съхраняват в
найлонови торби при 40С. Изследваните химични, реологични и хлебопекарни качества на петте пшенични
сорта показват: сорт Забербег и Иниа 66 са с най-добри реологични и хлебопекарни качества. Следващи по
качество са Мексипак и Наказари, докато сорт Павон е на последно място.
Ключови думи: пшеница, сорт, реология, брашно, хляб
Key words: wheat, variety, reologia, flour, bread

Introduction
The final evaluation of soft wheat varieties depends on its suitability for bread manufacturing. For
this reason the qualitative studies come after the
experiments which are designed for the selection of
the wheat varieties suitable for the Iraqi environment
in order to specify the characteristics of both flour
and dough and then the characteristics of bread as
well so that the best can be determined according to
the varieties suitability for bread manufacturing.
Therefore, the aim of this research is as follows:
1. Comparing some of the physical, chemical,
and rheological characteristics of five varieties of soft
wheat produced in the field of Iraqi General Institution for Agricultural Researches.
2. Studying the effect the correlation of some
flour characteristics with each other and how can
this affect the improvement of the quality of the produced bread.
3. Evaluating the results of the characteristics
of bread produced from the flour of the studied varieties (baking test).
Materials and Methods of Research
Random samples were taken from soft wheat
varieties produced in the fields of the General Institution for Agricultural Researches.
These varieties are: Saber-beg, Inia-66,
Maxipak, Nekazeri and Pavon.
The moisture content of grain was measured
using the standard method no.(19-44) AACC(1).
The impurities percentage was estimated by
isolating the impurities manually from 100 grams of
grains taken randomly.
The test weight (kg./Hectoliter) was mesuread
by using Hecto liter weight type MID-100.
The grains of the studied varieties were moisted
and their moisture content was raised up to 16%,
the lab temperature was 25oC. After that the moist
grain were ground by using the Quadermat Junior
Mill. The produced flour of each variety was kept in

polyethylene bags for later experiments.
The moisture content of flour was measured
by using Moisture Meter (cenco device) provided by
Central scientific Company.
The protein content was measured by the classic Kjeldhal nitrogen analysis (nitrogen contentЧ5.7).
Ash content was measured by using the standard method (0.1-0.8) AACC(1).
The wet gluten content was measured by
manual washing and according to the standard method
(10-38) AACC(1). Whereas, dry weight was measured after wet gluten.
Alfa-amylase enzyme activity was measured
by using the standard method no.(07-22) AACC(1)
through the usage of the falling number device (sec.).
Kent-Jones and Martin flour color Grader was
also used to specify the grade of flour color according to the method recommended by Kent-Jones(6).
In addition to this, the % water absorption of
flour, Dough development (min.) and Dough stability
(min.) were measured by farinograph and according
to the standard method no.(21-54) AACC(1). Dough
extensibility and its resistance to extension and energy were measured by using Extensigraph and according to the standard method no.(54-70)(1).
Straight doughs method was used according to
standard method no.(10-16)(1) with some modifications to prepare loaf by using the following formulation:- flour (100%), sodium chloride salt (1.5%), sucrose (1%), yeast (1%), improver (0.5%). This
method can be summarized as follows; all components of a straight dough were combined and mixed
into a dough by a single-step procedure. Mixing was
done until a smooth dough, having an optimum degree of elasticity, was obtained. Dough temperatures
were normally 37oC. The doughs were fermented
for one hr. with a relative humidity of 80% in fermentation rooms maintained at 31oC. Then, it was
put in an oven at 225oC for 15min. The volume of
loaves was measured by removing the turnip seeds.
Loaves were judged by a panel and according
to a form previously prepared for this purpose
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Table 1. Some physical and chemical characteristics of raw varieties

* characteristics
Varieties

Moisture

Impurities%

content%

Test weight

Protein

Ash

Kg/Hectoliter

content%

content%

Saber-beg

8.7

0.4

79.3

15.4

2.5

Inia

8.4

0.6

80.0

15.4

2.0

Maxipak

8.1

0.5

77.2

14.9

1.8

Nekazeri

7.8

0.8

80.7

11.5

1.6

Pavon

8.6

0.3

80.7

12.1

1.6

* All results are modified on basis 14% moisture.

Table 2. Some physical and chemical characteristics of studied varieties flour

* characteristics
Varieties

gluten
Moisture%

color

Ash%

Falling

Protein%
Wet%

Dry%

No. sec.

Saber-beg

11.4

3-5

0.6

15.2

38.0

13.0

1488

Inia

11.6

4-6

0.7

14.7

37.8

13.5

1842

Maxipak

9.0

6-1

0.7

14.4

44.7

14.7

665

Nekazeri

9.2

11-3

0.5

11.2

35.7

11.2

361

pavon

11.1

3-5

0.5

11.1

32.5

9.7

412

* All results are modified on basis 14% moistur

Table 3. Rheological characteristics of studied varieties flour
* characteristics
Farinograph

Extensiograph

Varieties
Water
obsorption

Developm
ent time
min.

Saber-beg

66.9

8.1

Inia

63.0

10.7

Maxipak

65.0

4.7

Stability
time min.
Morethan
20
Morethan
20
5.5

Resistance
to
extension
(B.u)

Rest
period
min.

Energy cm2

Exten
sibilit
y mm.

Resistence
after 5cm
*(B.u)

45

185.3

17.5

810.6

45

254.6

5.8

557.3

759

95.99

45

180

25.7

250

477.3

13.5

Max.
resistence
(B.u)
Morethan
1000

46.3

Nekazeri

65.1

3.5

3.7

45

100

25.7

323.3

289

8.6

pavon

66.1

4.5

2.6

45

89.3

25.7

171.6

184.3

6.6
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Table 4. Results of Baking test o studied varieties flour
* characteristics
Varieties
sharp

Color

Crumb texture

Flavor

Volume cm2/g×10

total

Saber-beg

14

11

13

13

38

89

Inia

14

12

14

13

37

90

Maxipak

13

12

12

13

36

86

Nekazeri

13

12

12

13

35

85

Pavon

6

8

6

8

23

51

L.S.D at 5% level

2.2

2.8

2.8

2.5

1.3

Variance coefficiant

13

14.6

13.9

12.1

2.2

* These results represents the evaluation made by ten experts evaluation

(13).The statistical analysis of the organolebtic evaluation factors was made with volume by using Dankin
test (15).
Results and Discussion
Table (1) shows some of the physical and chemical characteristics of the studied varieties which revel
that all of these varieties contain moisture content
ranging from (7.8-8.9).
Since most of the researches point out that the
acceptable moisture content should not exceed
13.5%, the studied varieties moisture content is considered good.
The impurities results could not be relied on
despite that they were within the accepted limits
because the varieties were produced within the experiment limits only.
Concerning the test weight, the varieties varied among each other regarding this characteristic
between 77.2-80.7 kg/ hectoliter. These results are
considered perfect for this characteristic wheat suitable for bread making (77kg/hectoliter) Nekazeri and
Pavon were the first concerning this characteristic
followed by Inia, Saber-beg while Mexipak came last.
This test has an economic significance since the
increase in the test weight makes the grain full and
gives it a high extraction percentage (11). However
test weight characteristics may differ from season
to another depending on the agricultural and growth
conditions (10).
Protein content of the studied varieties ranged
from (11.5-15.4%). There is, however, a decrease
in the protein content of the studied variety flour in
comparison to its content in the raw wheat. This is
due to removing the bran including Aleurone lager
which contains an amount of protein as shown in
table (2) where it can be found that saber-beg is on
the top of the studied varieties in its protein content

which reaches (15.2%), then comes Inia (14.7%),
then Maxipak (14.4%), then Nekazeri (11.4%), and
Pavon is the last (11.1%). These results are identical with what is mentioned by Matz (7) that is, a
protein content of flour produced from hard wheat
varies between (12-16%), whereas in the flour of
soft wheat varies between 7-9%. The increase in
the protein content of wheat is considered to be a
primary factor in measuring the potential of a flour
in relation to the end-use (9). In general, it can be
benefited from the high-protein content of wheat by
mixing it with varieties of the low-protein in order to
improve its quality.
Concerning the production of the Iraqi Bread
(Samoon), flour is considered acceptable when it
contains a protein contain less than (13%) and close
to 10 (17).
Although the dry and wet gluten contents of
these varieties vary, the results reflect the good quality of these varieties regarding this characteristic.
One study, however, shows that bakers refuse flour
if the wet gluten content is less than 30% and the
dry gluten content is less than 10% (17).
Concerning ash, its content in raw wheat range
from (1.6-2.5%) (table 1); whereas these contents
decrease in the flour of the studied varieties where
they vary between (0.5-0.1%) (table 2). This is due
to removing some of ash with bran. Generally, ash
content is considered a criterion for flour quality and
its purity (2). Ash content in the studied varieties
flour is acceptable in the flour prepared for baking
as mentioned by the researches (5,17).
The varieties highly varied among each other in
their falling number. This number was high in both
Saber-beg and Inia (1488,1482) sec. respectively.
This mean that there is a necessity of providing these
flour varieties with malt in order to decrease the vis-
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cosity to (200-300) sec. and these are the acceptable limits in bread making (16).
Another study however mentioned that the
accepted limits are (213-446) sec (17), since the increase in the falling number means the decrease in
the enzyme activity which in turn reflects on the
volume of loaf or samoon, its dryness and stalling.
Color is considered as one of the important factors in evaluating flour quality on the manufacturing
level since the flour color is correlated with ash content which is in turn correlated with bran content. It
is also considered an important evidence which indicates the increase in flour extraction. The results of
this experiment were identical with what was mentioned above except for: Nekazeri variety and as
shown in table (2). It had the lowest ash content but
it gave the highest degree regarding the varieties
since it was (11.3). This infact can be justified by
presence of external colorful layers of Kernel in the
flour. The order of the color degree started from the
highest: Maxipak, Inia, Saber-beg and Pavon and these
were 6.1, 4.6, 3.5, 3.5 respectively.
Farinograh tests are performed usually on flourwater doughs and are widely employed in quality
measurements (12). The results of water absorption
measured by farinograph have showed the increase
of water absorption % in Saber-beg and Pavon varieties; (66.9%),(66.1%) respectively. Concerning
development and stability limits and as shown in table
(3), Saber-beg and Inia flour are distinguished by the
increase in the development and stability times; more
than 20min. Whereas Maxipak flour is distinguished
by a development time, which reaches (4.7)min. and
a stability time that reaches (5.5)min. Nekazeri flour
was less than Maxipack and Pavon was less than
Nekazeri regarding development and stability time.
However the capability of the studied varieties flour
to water absorption is identical with what is mentioned by some references (5,11).
In general, the kind of flour that has a long developments time is considered strong (14). It’s worth
mentioning that dough stability differs from variety
to another since it depends on many factors including protein quantity and its quality and on the grains
genetic structure(4). Dehile and Murthy (8) have
mentioned that the reason of dough stability belongs
to the formation of the bond (s-s) among the gluten
molecules, and when the reducing materials are
added to this bond, the stability decreases.
Measurements of dough extensibility are made
with the extensigraph. This results as in table (3)
show that Saber-beg and Inia varieties are considered as ones of the strong wheat varieties since they
both have high energy 188.3, 254.6 cm2 respectively.
Studies mention that the high energy of flour refers
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to doughs strength (3,9 ). On this basis, Saber-beg
and Inia varieties can be mixed with the weak varieties. Maxipak, however, is considered a modern
wheat followed by Nekazeri, whereas Pavon can be
considered a kind of weak wheat that is suitable for
pastry making.
A simple attempt has been made to study the
correlation of some characteristics taken from table
(2) with each other at level 5%. The results are as
follow:
Protein Ч gluten = + 0.853
Protein Ч color = - 0.175
Protein Ч falling No. = + 0.865
Falling No. Ч color = + 0.580
The results mentioned above have shown a positive significant correlation at level 5% between protein and gluten. This indicates that the gluten content increases wherever the protein content increases, having a positive influence on improving
bread quality. Also there exists a positive correlation between protein and falling No. which means
that in this case whenever the protein content increase, the б-enzymes decrease regarding the flour
of studied varieties.
Since the produced bread is considered the final evaluation of the flour quality, table (4) shows
the results of the evaluation of loaf produced from
these varieties which in turn are divided into two
groups: the first one includes Saber-beg, Inia,
Maxipak and Nekazeri since they surpass the second
group which includes Pavon in their suitability for loaf
production.
These results which have been mentioned during the process of writing this research are harmonized with the flour quality of the studied varieties.
Conclusions and Recommendation
1. It has been found out that Saber-beg and Inia
varieties exchange the first status concerning the
good qualitative characteristics and are followed by
Maxipak and Nekazeri and finally Pavon.
2. It can be benefited from Saber-beg and Inia
varieties of the high protein content the good quality
by mixing them with wheat varieties of the low protein content in order to improve their quality.
3. There is a direct correlation between the
protein content of flour and the content of wet and
dry gluten and with flour-water doughs characteristics such as water absorption, dough development
time and dough stability time.
4. It is recommended that the above varieties
should be adopted and entered into the new genetic
lines when there is a desire to have varieties of high
flour extraction and flour quality suitable for bread
making.
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SOME PHYSICAL, CHEMICAL AND RHEOLOGICAL STUDIES FOR FIVE
WHEAT VARIETIES
Awni Hamdan
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

АBSTRACT
This work was conducted on five varieties of wheat cultivated in Iraq: Mexipak, Inia 66, Pavon, Nekazari and
Saberbeg. Equal samples from each variety were taken for laboratory tests. The moisture contents of the samples were
raised to16% before milling and samples of flour were stored in nylon bags at 40 C for some chemical , rheological and
baking studies. These studies showed that the varieties of Saberbeg and Inia 66 were the best in rheological and baking
quality then followed by Mexipak and Nakazari while the Pavon was the last.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ТЕЖКИ МЕТАЛИ В ГОРСКИ
ЕКОСИСТЕМИ ЧРЕЗ БАЛАНСОВИЯ МЕТОД ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Надка Игнатова, Иван Мяшков
Лесотехнически университет - София
Критичните натоварвания за олово и кадмий са определени за горските водосбори в България, по балансовия метод за устойчиво развитие на екосистемите в рамките на Международната кооперативна програма ICP
Modeling and Mapping към Международната конвенция за намаляване на трансграничното замърсяване.
Критичните натоварвания дефинират горната граница на натоварване на екосистемите с тежки метали, под
която няма увреждания и екосистемите се развиват устойчиво според съществуващите знания. Това дава възможност да се определи размерът на редукцията на замърсяването с тежки метали в териториите, където критичните натоварвания са превишени и чрез инвестиране в локални природозащитни решения да се опазят екосистемите от увреждания и да се гарантира устойчивото им управление.
С помощта на 50 постоянно отворени колектора, разположени под короните на основните дървесни видове
в различни райони на страната са определени реалните годишни отлагания на олово и кадмий с валежите за
2003 г., след което чрез крикинг интерполация са моделирани отлаганията за горския фонд в България в ЕМЕР
мрежа 50 х 50 km. В същата мрежа са интерполирани и средните годишни концентрации на олово и кадмий в
атмосферата, а чрез сумата от отлаганията с валежите и от атмосферата са определени и картографирани и
превишенията на критичните натоварвания за тежки метали от реалните отлагания.
Получените резултати, под формата на софтуери, са внедрени в Министерството на околната среда и
водите и в Координационния център за ефектите от замърсяване към ООН.
Ключови думи: балансов метод, критични натоварвания, моделиране, отлагания в горите, устойчиво развитие,
тежки метали,
Key words: critical loads, depositions in forests, heavy metals, mass balance, modeling, steady state

Въведение
Определянето на критичните натоварвания за
тежки метали за сухоземни и водни екосистеми с
използването на балансови методи в национален и
европейски мащаб придобива все по-голяма актуалност във връзка с Международната конвенция за
намаляване на трансграничното замърсяване.
Особено внимание се отделя на горските
екосистеми, където основните отлагания на тежки
метали се внасят най-вече с валежите.
Целта на това проучване е да се определят и
картографират критичните натоварвания за олово
и кадмий за водосбори с иглолистни и широколистни гори в конкретни територии в ЕМЕР мрежа 50 х
50 km, както и техните превишения от реалните
отлагания, и да се използва получената информация за определяне степента на намаляване на емисиите на тежки метали в рамките на Конвенцията,
в която България е партньор. Смята се, че локалният подход, основан на критичните натоварвания може да донесе много по-вече ползи от намаляване
на емисиите, отколкото глобалните технически
мерки, тъй като критичните натоварвания са онези
максимални отлагания на тежки метали в конкретна териториална единица с определени екологични
условия за конкретни рецептори, под които се запазва устойчивото развитие на екосистемите и не
настъпват увреждания или промени в структурата
им.
За изпълнение на тази цел са поставени следните основни задачи:

1. Разработване на методика за определяне и
картографиране на критичните натоварвания за олово и кадмий, както и техните превишения от реалните отлагания в горските екосистеми в ЕМЕР мрежа 50 х 50 km
2. Определяне на годишните отлаганията с валежите на олово и кадмий, чрез колектори, разположени под короните на различни дървесни видове
в различни райони на страната;
3. Разработване на модел за разпределение
на концентрациите на олово и кадмий в
атмосферата;
4. Разработване на модел за интерполиране
на разпределението на отлаганията на олово и кадмий с валежите под короните на основните дървесни видове във вододайните зони в България.
Материали и методи
Проучванията са извършени в цялата територия на горския фонд, където основно се формират
чистите води в Република България, включен в 55
клетки от ЕМЕР мрежата 50 х 50 km от общ брой
за страната 76. За събиране на необходимата база данни за определяне на критичните натоварвания за тежки метали, както и техните превишения
от реалните отлагания с валежите и от атмосферата е приложена следната методична схема:
• Критичните натоварвания за тежките метали
олово и кадмий са определени в отделен софтуерен продукт. За целта е използван балансовия
подход, основаващ се на ефекта от въздействие
на тежките метали върху екосистемите и балансо-

Управление на замърсяването с тежки метали в ...

вото уравнението за устойчиво развитие (Steady
state mass balance метод), според което една екосистема се развива устойчиво, ако приходната част
в нея е равна на разходната. За това тя може да
поеме толкова тежки метали, без да се увреди, колкото е разходната й част, включваща износът на
тежки метали с надземната биомаса (Mu) от водосборната област и дренираното количество тежки метали с водния отток извън коренообитаемия
слой (Mle):
Mtl = Mu + Mle
където:
Mtl е общото критично натоварване с тежки
метали, g ha-1 yr-1.
• Износът на тежки метали с надземната биомаса беше определен чрез произведението на годишния прираст на представените в съответната
ЕМЕР клетка дървесни видове и концентрацията на
съответния метал в надземната им маса (Ignatova,
2001, 2003):
Mu = fru.Y.Xhpp
където:
f ru е фактор, отчитащ дълбочината на почвата,
в която става най-активно извличане на тежки
метали;
Y е годишният прираст на биомаса, kg ha-1
yr-1;
Xhpp =съдържание на тежки метали в надземната биомаса, g kg-1
Данните за съдържанието на тежки метали в
биомасата (Xhpp, g / kg) бяха взети от литературата като средни стойности в различни части на основните дървесни видове в Българската част от
ЕМЕР мрежата (стебло и клони) (Jorova, 1992;
Ignatova, 2001; De Vries and Bakker, 1998; De Vries
et all., 2001)
Ё Критичното вертикално дрениране на Pb и
Cd беше изчислено по уравнението:
Mle(crit) = 10.Qle.[M]ss(cri)
където:
Qle е вертикално дренираното водно количество (m yr-1)
[M]ss(crit) е критичната гранична стойност на общата концентрация на съответния тежък метал в
питейни води (mg m-3)
Факторът 10 беше използван за превръщане
на mg m-2 yr-1 в g ha-1 yr-1.
Дренираните водни количества са измервани
в мрежа 10 x 10 km2 за цялата страна (Kehayov,
T., 1986) и са преизчислени за всяка EMEP клетка
50 x 50 km.
Установено е, че въздействието на тежките метали върху земните организми, в т.ч. и човека, корелира много по-добре с тяхното съдържание в повърхностните и подземните води, отколкото със съ-
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държанието им в почвения субстрат (Lamersdorf et
al., 1991; Tyler, 1992; Wilkens, 1995; Crommentuijn
et al., 1997).
В изчислителната процедура за критичните натоварвания за тежки метали за горски екосистеми,
вертикално дренираното количество тежки метали
се определя като произведение от вертикално дренираното водно количество и критичната концентрация на тежки метали в питейни води, коятo за
оловото е [Pb]ss(crit) = 10 µg dm-3 и за кадмия
[Cd]ss(crit) = 3 µg dm-3 (Mapping manual, 2004). В
публикуваните до сега резултати от определяне на
критичните натоварвания за олово и кадмий са използвани препоръчани от методичната група към
координационния център критични концентрации за
оловото 15 и 8 µg dm-3, а за кадмия 0.8 (Ignatova,
2001, 2003; Ignatova et al., 2003), поради което
получените стойности за критичните натоварвания
се отличават от тези, определени в настоящето
проучване.
• Превишенията на критичните натоварвания
за тежки метали от реалните отлагания с валежите
и от атмосферата са определени по формулата:
Ex (CL Pb, Cd) = P Ldry (Pb, Cd) + P Lwet
(Pb, Cd) - C L (Pb, Cd),
Където:
P Ldry (Pb, Cd) е сухото отлагане на олово и
кадмий от атмосферата, g ha-1 yr-1.
P Ldry (Pb, Cd) = C (Pb, Cd) Vd f,
Където:
C (Pb, Cd) е концентрацията на олово или кадмий в атмосферата, µg m-3;
Vd е скорост на отлагане на оловото или кадмия от атмосферата, mms-1 (за иглолистни рецептори средногодишната стойност на Vd е 3 mms-1, а
за широколистни 2 mms-1 по данни на Dutchak, Ilyin,
2003);
P Lwet (Pb, Cd) е годишното отлагане на олово и кадмий с валежите под короните на широколистни и иглолистни рецептори, g ha-1 yr-1;
C L (Pb, Cd) е критичното натоварване за олово или кадмий, g ha-1 yr-1;
f е фактор (315.36) за преизчисляване на произведението от скорост на отлагане mms-1 и концентрация µgm-3 в отлагане в g ha-1 yr-1
• За измерване на отлаганията на олово и кадмий с валежите в горите е използвана мрежа от 50
постоянно отворени пластмасови колектори със събирателна площ от 314 до 2400 cm2. На всеки две
седмици е измервано събраното валежно количество и от всеки колектор е вземана индивидуална
водна проба за анализ. Във всяка индивидуална проба от събраната валежна вода е определяно съдържанието на Pb2+ и Cd2+ чрез атомно-емисионен
спектрален анализ с индуктивна плазма.
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Отлаганията с валежите на измерваните тежки метали са определени чрез умножаване на концентрациите им във валежите с валежните количества и последващо сумиране на отлаганията в
gha-1год-1.
Всички формули, необходими за обработката на първичните данни от лабораторните анализи
на валежните води са включени в съответните клетки на програмата за обработка в Excel формат.
Софтуерният продукт е разработен за всички мониторингови станции на една Excel страница.
Колекторите за дъждовните и снежните валежи са
разположени в следните екологични стационари:
- Петрохан в Западна Стара планина;
- Беклемето и Витиня в Средна Стара планина;
- Старо Оряхово в Източна Стара планина
- Говедарци (Мечит и Овнарско) в Рила

Полигонов слой
Данни за валежите

планина;
- Юндола в Западни Родопи;
- Бистрица във Витоша;
- Хижа Беласица и с. Беласица в планина
Беласица;
- Отманли и Писменово в Странджа планина.
• За определяне на отлаганията на олово и кадмий от атмосферата е използвана националната
мрежа за мониторинг на въздуха, като данните за
концентрациите на Pb и Cd в атмосферата са предоставени от Изпълнителната агенция по околна
среда към Министерството на околната среда и
водите. Въпреки, че мониторинговите станции са
разпределени в цялата територия на страната, за
ЕМЕР клетките, в които няма измервани данни, е
разработен модел за разпределение на концентрациите на Pb и Cd .

Точков слой
Данни от измерванията
за даден замърсител

Полигонов слой
Данни за надморската
височина

Използван подход за анализ
Детерминистичен
Геостатистически

Таблица с резултати
Стойност, геогр. ширина,
геогр. дължина

Растер
Разпределение на
атмосферните замърсители

Полигонов слой
Данни за горския фонд
CORINE land cover

Полигонов слой
Разпределение на
замърсителите в почвите от
горския фонд
Фиг.1.Последователност на обработката на информация при предложения модел
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• Моделът на разпределението на тежки метали в атмосферата в Република България, е изграден в среда на ГИС ArcView 8.3, като се използва върховата технология ActiveX Automation и достъпа до обектния модел на данните заложени в ГИС,
за да се изследват разпределенията на отделните
замърсители.
Бяха изследвани възможностите на детерминистичния и геостатистическия подход при създаването на модела и изследване на неговото поведение при различни входни и управляващи величини.
Последователността на обработка на информацията в среда на ГИС е показана на фиг.1, а местоположенията на точките от територията на страната, в които са извършени измерванията е показана на фиг.2.
• Картографирането на изчислените и моделните стойности за критичните натоварвания и тех-

Фиг.2. Пунктове за измерване концентрациите
на олово и кадмий в атмосферата
ните превишения се извършва с GIS Arc-View
програма.
Резултати и дискусия
Анализирайки резултатите, получени при определяне на критичните натоварвания за тежките
метали олово и кадмий, прави впечатление, че възможностите на горските екосистеми да приемат
техни отлагания с валежите и от атмосферата, без
да се увреждат, не са много големи. Наблюдава
се тенденция за по-висока толерантност на иглолистните екосистеми в сравнение с широколистните, тъй като критичните натоварвания за олово и
кадмий са по-високи за иглолистните рецептори,
отколкото за широколистните в една и съща водосборна териториална единица.
Критичните натоварвания за олово за иглолистните водосбори варират в границите от 14.83 до
33.02 g ha-1 yr-1, а за широколистните съответно
от 11.00 до 23.27 g ha-1 yr-1 (фиг. 3). Има терито-

85

риални единици, в които критичните натоварвания
за иглолистните са с повече от 10 g ha-1 yr-1 повисоки от тези за широколистните екосистеми, съставляващи 50-60 % от общото натоварване. В тези

Фиг. 3. Критични натоварвания за Pb за широколистни водосбори (горе) и иглолистни (долу),
g ha -1 yr-1
райони залесяването с иглолистни е за
предпочитане, поради уязвимостта на широколистните от оловните отлагания.
Поносимостта на българските горски водосбори спрямо отлаганията на кадмия е съществено
по-ниска от тази за оловото. И спрямо кадмия подобра поносимост имат иглолистните гори от
широколистните, но разликите между критичните
натоварвания за двата типа са много по-малки, отколкото бяха отбелязани за оловото. Най-големите
установени различия в уязвимостта на иглолистните и широколистни рецептори са от порядъка едва
на 0.3 g ha-1 yr-1. Най-високите натовравния с
кадмий, които иглолистните екосистеми могат да
поемат, без да се очакват увреждания или структурни изменения са 4.21 g ha-1 yr-1, а широколистните 3.90 g ha-1 yr-1.
Най-ниска поносимост към кадмия имат иглолистните рецептори в южните гранични райони
от двете страни на р. Марица (0.99 g ha-1 yr-1), а
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Силистра (0.49 µgm-3), Стара загора (0.38 µgm-3) и
Кърджали (0.35 µgm-3).
В Кърджали е най-високо и съдържанието на
кадмий (0.000014 µgm-3). В останалите мониторингови станции средногодишните концентрации на кадмий са между 0.000005 µgm-3 във Видин и Пловдив
и 0.000008 µgm-3 в Долни Воден, Куклен и Варна.
Моделирането на разпределението на концентрациите на олово в атмосферата е отразено на
фиг. 5. На картата в горната част на тази фигура
се очертават няколко области с най-интензивно
оцветяване, съответстващи и на най-високи
кoнцентрации: по североизточната ни граница с
Румъния, в Западна Стара планина и Витоша около столицата и около границата с Гърция. Най-ниско е съдържанието на олово в района по Южното
Черноморско крайбрежие, както и в Северозападната част на България.
В горския фонд, най-ниската моделирана
стойност за концентрацията на олово в атмосферата е установена (0.055 µgm-3) по долината на р.
Резовска в Странджа планина, а най-високата (0.289
µgm-3) на границата с Гърция в Източни Родопи и
(0.272 µgm -3) в граничен район в планината

Фиг. 4. Критични натоварвания за Cd за широколистни водосбори (горе) и иглолистни (долу),
g ha-1 yr-1
широколистните могат да понесат най-малки отлагания в местата, където р. Тунджа пресича границата с Турция (0.54 g ha-1 yr-1) (фиг. 3).
Отложеното с валежите олово варира от 0.54
eq ha-1 год-1 под короните на конски кестен в
Отманли до 1.35 eq ha-1 год-1 под склопа на смърч
в Западна Стара планина в Петрохан. Значително
по-ниски са отлаганията на кадмий, като най-малки количества от него се внасят с валежите под короните на конския кестен и черния бор в Отманли
(0.08 eq ha-1 год-1 и 0.09 eq ha-1 год-1), докато в
Говедарци в Рила планина под смърча се отлагат
0.40 eq ha-1 год-1. Необходимо е обаче да се
отбележи, че като цяло измерваните концинтрации
на олово и кадмий във валежите имат ниски
стойности, често са под границата на откриваемост,
и макар, че валежните води са концентрирани
предварително, за да попадне измерваната абсорбция над тези граници, грешката в тази област на
ниски стойности е висока.
Много по-хомогенни са средногодишните концентрации на оловото в атмосферата. Най-чиста е
била атмосферата по отношение на този метал в
района на Пазарджик, Пловдив и Габрово (по 0.05
µgm-3), а най-замърсена в Свищов (0.60 µgm-3),

Фиг. 5. Моделирани концентрации на Pb в
атмосферата за 2003 г., mgm-3
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Беласица. (фиг. 5, долу).
Стандартното отклонение при този модел е в
границите от 0.004 до 0.038.
Най-високи отлагания на олово с валежите се
установяват в Западна Стара планина в района на
Петрохан и по югозападната граница с Гърция под
склопа на иглолистни рецептори (от 150 – 160 g/
ha/yr) (фиг. 6 картата горе).
Под короните на широколистните най-преобладаващият диапазон на отлагания на олово с валежите е от 120-140 g/ha/yr с максимални стойности от 140 до 143 g/ha/yr (фиг. 6, картата долу).
Най-ниски са отлаганията на олово под короните
на широколистните видове в Лудогорието (79 g/ha/
yr), където и валежите са в най-ниски количества.
Прави впечатление, че сухите отлагания на олово са много по-ниски от мокрите с валежите. Това
напълно съответства на установеното с продължителни мониторингови изследвания на съотношението между концентрациите на олово в атмосферата и във валежите от Berg et al. (1996, 1997) и
Berg and Hjelibrekke (1998), че отлаганията на олово с валежите са 3-10 пъти по-високи от сухите
отлагания от въздуха.
Най-съществените мокри отлагания на кадмий

Фиг. 6 Моделирани отлагания на Pb с валежите под короните на иглолистни (горе) и широколистни (долу) за 2003/04 г., g ha-1 yr-1
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се наблюдават във всички гранични райони в
Западната половина на България, където са съсредоточени иглолистните гори. Най-малко кадмий се
отлага в Лудогорието и по Черноморското крайбрежие. В схемата на разпределение на отлаганията на този метал с валежите в иглолистни и широколистни гори има разлика, най-ясно изразена в
Югозападната половина на страната (фиг. 7).
Индивидуалните отложени с валежите количества кадмий под короните на иглолистните гори
варират в границите на немного широк интервал от
10.18 g/ha/yr до 34.56 g/ha/yr. Близки до тези
стойности са и отлаганията на кадмий с валежите
в широколистните гори, където постъпващите под
короните количества са от порядъка на 13.32 g/ha/
yr – 34.79 g/ha/yr, като най-високите стойности са
локализирани в северозападната част на страната,
а ниските се наблюдават в Добруджанските масиви,
по Черноморското крайбрежие, както и в планините Беласица, Пирин, Рила и Западни Родопи.
Необходимо е да се обърне внимание, че както отлаганията на кадмий с валежите, така и на
оловото са доста по-високи от северните части на
Европейския континент. Това е характерно за целия регион около Черно море и Средиземноморието. Тъй като концентрацията на тези метали,
особено на кадмия, са много ниски във валежните
води, се налага предварително концентриране, но
грешката при анализите в ниските стойности на абсорбцията може да се окаже висока, поради което
някои автори моделират отлаганията на тежки метали с валежите като използват концентрациите им
в атмосферата (Berg and Hjelibrekke, 1998; Croise
et al., 2002; Ryaboshapko et al., 1999).
За разлика от вкисляващите замърсители, при
тежките метали се констатира
съществено превишаване на критичните натоварвания от реалните отлагания с валежите и от
атмосферата. В преобладаващата част от ЕМЕР
клетките в горския фонд, където се срещат и двата
типа рецептори, превишенията на критичните натоварвания са по-високи под широколистните
видове, но има и редица изключения (фиг. 7).
Превишенията на критичните натоварвания под иглолистните гори варират в доста широки граници
от 17.27 g ha-1 yr-1 до 138.25 g ha-1 yr-1, а тези под
широколистните имат по-хомогенни стойности.
Във всички териториални единици от ЕМЕР
мрежата в горския фонд в България са превишени
и критичните натоварвания за кадмий. В иглолистните гори се отлагат допълнително над критичните
натоварвания от 13.53 g ha-1 yr-1 до 33.42 g ha-1 yr1
, а в широколистните горски екосистеми от 9.49 g
ha-1 yr-1 до 33.83 g ha-1 yr-1 (фиг. 7 долу).
Това масово и хомогенно превишаване на кри-
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с валежите в горския фонд и са определени мокрите отлагания за олово и кадмий за всички ЕМЕР
клетки, като са използвани реално измерени отлагания с валежите под короните на най-често срещаните дървесни видове.
4. Особено внимание заслужават превишенията на критичните натоварвания за олово и кадмий,
установени за цялата изследвана територия с близки
стойности, свидетелстващи за общо фоново регионално замърсяване, което дава възможност да се
определи конкретния размер на необходимата редукция на замърсяването с тежки метали в горския
фонд.
5. Въз основа на получените резултати, може
да се препоръча при залесяване в райони с голяма
разлика между критичните натоварвания за иглолстни и широколистни рецептори да се предпочитат
иглолистни видове, за които критичните натоварвания са много по-високи.
6. Създадени са софтуери за картографиране на критичните натоварвания и техните превишения в реална ЕМЕР мрежа, чрез които данните за
България могат да се интегрират в общата европейска ЕМЕР система.
Литература
Фиг. 7. Превишения на критичните натоварвания за олово (горе) и за кадмий (долу) от
реалните отлагания с валежите и от атмосферата за 2003 г., g ha-1 yr-1
тичните натоварвания за тежките метали олово и
кадмий дава основание да се предположи, че става въпрос за общо фононо замърсяване и усилията за неговото намаляване трябва да се обединят
в целия Черноморски и Средиземноморски регион.
Обобщения, изводи и препоръки
1. Критичните натоварвания за олово са повисоки от тези за кадмий. Поносимостта на българските горски водосбори спрямо отлаганията на
олово и кадмий е по-ниска за широколистните гори
в сравнение с иглолистните. Широколистните рецептори са най-застрашени в граничните райони с
Турция в Югоизточна България и с Гърция и
Македония в Югозападната част на страната.
2. Най-ниска е концентрацията на олово в атмосферата по долината на р.
Резовска в Странджа планина, а най-висока
на границата с Гърция в Източни Родопи и в планината Беласица.
3. Създадена е за първи път у нас програма
за интерполиране на отлаганията на тежки метали
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MANAGEMENT OF НЕAVY METALS POLLUTION IN FOREST
ECOSYSTEMS USING STEАDY STATE MASS BALANCE METHOD
Nadka Ignatova, Ivan Myashkov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Critical loads of lead and cadmium have been calculated for Bulgarian forested areas using the steady state mass
balance method in accordance with ICP Modeling and Mapping under the Long term trance boundary air pollution
convention.
The critical load is the highest input rate of heavy metals below which harmful effects on ecosystems will not
occur at the site of interest in a long-term perspective, according to present knowledge. Modeling of critical loads and
their exceedances gives the possibility to determine the local reduction of heavy metals emission in the aim to protect
ecosystems sustainable development and management.
Real depositions of heavy metals have been measured by means of 50 permanently opened collectors under the
crowns of main forest species and then modeled for all forested areas in EMEP grid cells 50 x 50 km using geostatistical
interpolation. Similar model has been developed for heavy metals concentration in the air. Exceedances of critical loads
have been determined using the sum of both wet and dry depositions of heavy metals. All results as softwars have
been applied at the Ministry of Environment and waters as well as in the Coordination Center of Effect of UN/CCE for
sustainable management of ecosystems by calculating local heavy metals emission reduction.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

ФИТОТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗАМЪРСЕНИ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ ПОЧВИ:
КРАТЪК ОБЗОР
Андон Василев, Малгожата Берова, Невена Стоева, Златко Златев
Аграрен Университет – Пловдив
Замърсяването на почвите с тежки метали е сериозен екологичен проблем в световен мащаб. Замърсените
почви представляват постоянен риск за здравето на хората и състоянието на околната среда, което мотивира
разработването на фитотехнологии за тяхното устойчиво управление. Фитотехнологиите са насочени към използване на естествените възможности на растенията (и асоциираните микроорганизми) да извличат, трансформират и инактивират тежките метали от почвата. Основни технологични направления са фитостабилизацията,
фитоекстракцията, фитофилтраци-ята, фитотрансформацията, както и адаптивното земеделие. Изборът на технология се определя от много фактори, сред които един от първите е оценката на екологичния риск.
В постера ще бъде представена обща информация за достиженията и перспективите за развитие на основните технологични направления за устойчиво управление на замърсени с тежки метали почви.
Ключови думи: замърсени с тежки метали почви, фитотехнологии, устойчиво управление на използването
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Замърсяването на почвите с тежки метали
(ТМ) е един от най-сериозните екологични проблеми в световен мащаб. По данни на McGrath et al.
(2001) в Европа над 1 400 000 района са замърсени с ТМ. У нас обемът на замърсените почви е
около 200 000 dka (Grancharov and Popova, 2003).
Процесите на естествено очистване на почвите от
ТМ продължават хиляди години (McGrath, 1987),
така че замърсените почви представляват постоянен риск за здравето на хората и състоянието на
околната среда. Това мотивира интересът към разработване на технологии за устойчиво управление
на използването на тези почви.
В конвенционалните технологии за ремедиация
на замърсени с ТМ почви се използват физични
(витрификация, промиване, електрокинетика) или
химични (неутрализация, стабилизация) процеси.
Тези технологии, от една страна, са изключително
скъпи и трудно могат да се приложат на значителни територии, а от друга, са неприемливи от екологична гледна точка, тъй като разрушават почвата и я превръщат в биологично неактивен субстрат.
Фитотехнологиите са насочени към използване на
естествените възможности на растенията (и
микроорганизми) да извличат, трансформират и
инактивират ТМ (и органични замърсители) от почвата или водите (Salt et al., 1998). На съвременния
етап тези технологии са в процес на развитие и се
прилагат ограничено. По отношение на ремедиацията на замърсени с ТМ почви основни технологични направления са фитостабилизацията,
фитоекстракцията, фитотрансформацията и др.
Към тях с известна условност може да се причисли и така нареченото “адаптивно земеделие”, представляващо мярка за намаляване на риска, свързан с използването на замърсени с ТМ земеделс-

ки земи (Инструкция РД-00-11 на Министерството
на земеделието и горите от 13.07.1994).
Фитостабилизация на замърсени с тежки метали почви
Фитостабилизацията представлява технологично направление за намаляване на екологичния риск
посредством ограничаване на подвижността на ТМ
в почвите чрез използване на почвени мелиоранти
и растения (Vangronsvled and Gunningham, 1998;
Berti and Gunningham, 2000). Фитостабилизацията
е развита като технология на базата на опита за
възстановяване на индустриално увредени почви
около стари мини или металургични предприятия,
където често поради високото съдържание на ТМ
и лошите физико-химични характеристики на
почвата, растителност практически отсъства. Тя е
подходяща и за слабо замърсени с радионуклеиди
почви, ако периодът на техния полуразпад не е
дълъг, например за 137Cs и 90Sr. Фитостабилизацията представлява интерес и за слабо замърсени селскостопански почви, тъй като чрез внасяне на подходящ мелиорант може да се ограничи
подвижността и фитоасимилацията на определени
ТМ и по този начин да се ограничи трансфера им в
хранителните вериги.
Използваните при фитостабилизацията мелиоранти са сходни с тези за възстановяване на почвеното плодородие. Най-често самостоятелно (или
в комбинации) се прилагат фосфатни торове, органични материали, Fe и Mn хидрооксиди, натурални алуминосиликати, синтетични зеолити и др.
(Geebelen et al., 2003). Механизмите, чрез които
те намаляват подвижността на ТМ, са различни преципитация, сорбция, комплексиране, редокс
трансформации и др. Фосфатните торове са най-
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ефективни по отношение на имобилизацията на Pb,
а останалите мелиоранти са подходящи за As, Cd,
Ni, Zn и др.
Ролята на растенията при фитостабилизацията се свежда до 2 главни функции: (а) защита на
почвата от ветрова и водна ерозия и (б) намаляване
на филтрацията на водата в подпочвените
хоризонти, чрез което се намалява и риска от измиване на TM в подпочвените води. Растенията допълнително допринасят за стабилизация на металите в почвата чрез: (в) адсорбиране на ТМ върху
кореновата повърхност; (г) промяна в подвижните
им форми в резултат на изменения в pH и редокс
потенциала и (д) ефектите на асоциираните почвени мироорганизми (бактерии и микориза) върху подвижността на ТМ.
Фитоекстракция на тежки метали
Концепцията за фитоекстракция на ТМ е формулирана от американския физиолог Rufus Chaney
(Chaney, 1983). Той предлага екстракция на ТМ от
почвата чрез отглеждане на хиперакумулаторни
растения, а по-късно са развити и направления, използващи високопродуктивни растения. На съвременния етап фитоекстракцията на ТМ е в процес
на развитие и се прилага ограничено.
Най-общо, технологиите за метална фитоекстракция включват: (1) отглеждане на растения върху замърсени с ТМ почви, (2) прибиране на обогатената с ТМ растителна продукция, (3) обработки
и използване на биомасата и (4) съхраняване на
остатъчния продукт като токсичен отпадък.
Следжътвените обработки имат за цел съществено намаляване на масата на остатъчния продукт и
получаване на “добавена стойност” чрез използване на растителната биомаса. Възможностите в това отношение са директно изгаряне, газификация
или пиролиза за производство на топлинна и електрическа енергия и полезни химикали, както и физико-химическа обработка за получаване на дизелово гориво (Vassilev et al., 2004)
Металната фитоекстракция има няколко
направления: продължителна и индуцирана фитоекстракция (Salt et al., 1998) и екстракция чрез бързо растящи дървесни видове (McGrath et al., 2001).
При продължителната фитоекстракция се използват растения-хиперакумулатори на ТМ, при индуцираната - високопродуктивни растения в съчетание с методи за увеличаване на подвижността и
достъпността на ТМ за растенията, а при третото
направление – дървесните видове Salix и Populus.
Продължителна фитоекстракция
В това направление най-широко е застъпено
изпитването на хиперакумулатора на Zn и Cd
Thlaspi caerulescens (попова лъжичка). При средна

91

продуктивност около 100 kg суха маса dka-1 T.
caerulescens има екстракционен потенциал около
3 kg Zn dka-1 year-1 (Baker et al. , 1994). Счита се,
че чрез селекция и подходяща агротехника добивът на T. caerulescens може да достигне 500 kg
dka-1, при което износът на Zn може да достигне
12.5 kg dka-1 (Brown et al., 1995). Дори и при тези
оптимистични стойности, фитоекстракцията на Zn
изглежда проблематична, поради необходимостта
от значителен износ на Zn (в много случаи над 100
kg от декар) за да се достигнат по-ниски от критичните му нива в почвата.
По-реална е възможността за Cd фитоекстракция, главно поради малкото количество Cd,
което трябва да се извлече от почвата. За да се
намали концентрацията на Cd в горния 15-cm слой
на почвата от 5 mg kg-1 до критичния лимит 2 mg
kg-1 (при pH=6) е необходимо да се екстрахират
около 600 g Cd от декар (Vassilev et al., 2002).
Според Robinson et al. (1998)
2-годишно
отглеждане на T. caerulescens може да намали почвената концентрация на Cd от 10 на 5 mg kg-1. Други
автори считат, че T. caerulescens може да намали
почвената концентрация на Cd от 5 на 3 mg kg-1 за
период от 10 години (Zhao et al., 2003).
В полски опити е установено, че при трикратно култивиране на T. caerulescens в рамките на една година са възможни интегрални добиви от 300
до 600 kg dka-1 и износ на 13 до 54 g Cd dka-1 и
370 g дo 2 kg Zn dka-1 (Hammer and Keller, 2003).
При този потенциал на T. caerulescens в реална перспектива (до 10 години) е възможна фиторемедиация на слабо замърсени с Cd почви, но не и значителен износ на Zn.
Проблемите при приложението на продължителната фитоекстракция най-често са свързани с:
(1) ниската продуктивност на T. caerulescens, (2)
липсата на достатъчно семенен материал, (3) отсъствието на подходящи практики и техника за неговата култивация и др. Поради близкият му хабитус с културата Valerianella locusta (царевична
салата) се обсъждат варианти за разсадното му
отглеждане по същата технологична схема (Hammer and Keller, 2003).
Индуцирана фитоекстракция
Ефективността на фитоекстракцията би могла значително да се повиши, ако се използват високопродуктивни растения, способни да акумулират значителни количества ТМ в надземната си
маса. Като правило тези растения не са толерантни и при висока акумулация на ТМ бързо загиват,
но чрез неколкократното им отглеждане в рамките
на един вегетационен сезон могат да се достигнат
значителни екстракционни нива. В това направление основният лимитиращ фактор е ниската под-

92

Андон Василев, Малгожата Берова, Невена Стоева, Златко Златев

вижност на проблемните ТМ в почвата. Решение
на проблема се търси чрез приложение на различни химични и биологични агенти в замърсените
почви.
Huang et al. (1997) установяват, че внасянето
на синтетичният хелатообразуващ агент EDTA в замърсена с ТМ почва води до повишена подвижност
и фитоакумулация, главно на Pb. Blaylock et al.
(1997) съобщават, че подходящи за екстракция на
Cd са етиленгликол-[аминоетил-етер]-N,N,N’,N’-тетраоцетна киселина (EGTA), а на U – лимонена
киселина. Ефектът на EDTA върху акумулацията
на Pb е наблюдаван при високопродуктивните видове индийска горчица (Indian mustard), царевица и
слънчоглед, при които са достигнати нива на акумулация в надземните органи от 5000 до 10000
mg kg-1 (Schmidt, 2003). Blaylock and Huang (2000)
съобщават, че внасянето на лимонена киселина в
доза 20 mmol kg-1 в замърсена с U почва повишава
концентрациите на U в почвения разтвор около 200
пъти.
Положителни ефекти върху подвижността и
фитоасимилацията на Zn, Cd и Cu са установени и
при използване на нитрилтриацетат (NTA) и диетилен-триаминпентаацетат (DTPA), органични киселини (оксалова, салицилова), елементна сяра и амониев сулфат (Kayser et al., 2000; Puschenreiter et
al., 2001), а при 137Cs - при внасяне в почвата на
NH4+ и K+ (Lasat et al., 1998). Положителният
ефект от торенето с амониев сулфат и амониев
нитрат върху фитоакумулацията на Cd беше потвърден в наши опити, но същевременно се установи,
че резултатът се дължи на по-високата толерантност на торените растения към Cd, а не на по-висока Cd подвижност в почвата (Vassilev et al., непубликувани резултати).
На съвременния етап индицираната фитоекстракция има приложение в САЩ, главно за извличане на Pb. Използва се основно индийска горчица
по схемата - 3-кратна култивация по 6 седмици с
внасяне на EDTA една седмица преди прибирането.
Според разчетите на Blaylock et a. (1997) и Huang
et al. (1997) чрез индуцирана фитоекстракция ежегодно може да се извлича от 18 до 53 kg Pb dka-1,
което позволява за по-малко от 10 години да се
изчистят до 2500 mg Pb kg-1 почва.
Тази технология не се приема еднозначно и е
обект на критика от редица учени (Crиman et al.,
2001; Wenzel et al., 2003). Те считат, че използването на високи дози EDTA води до неконтролирана
подвижност и измиване на ТМ в подпочвените води.
В по-ниски дози, EDTA (0.5 g kg-1 почва) повишава
Pb фитоакумулация, но в недостатъчна за целите
на фитоекстракцията степен (Sapundjieva et al.,
2003). За преодоляване на проблема с възможно-

то измиване на ТМ се препоръчва дробно внасяне
на ЕДТА, при което металната подвижност е под
контрол, а толерантността на екстрахиращите растения е по-висока, поради постепенната им аклимация към металния излишък в средата (Barosci
et al., 2003).
Приложението на металната фитоекстракция
би било по-значително, ако наред с екстрахирането на ТМ, отглеждането на растенията носи по-съществена икономическа полза. За екстракция на
ТМ се препоръчват технически, етерично-маслени
култури и др. култури, поради възможността за получаване на стопански полезна продукция под формата на влакно, технически масла и др. продукти
(Schwitzguebel et al., 2002). По същество това
представлява комбиниране на концепцията за адаптивното земеделие с тази на металната фитоекстракция и в практически аспект означава отглеждане на културите, съчетано с изнасяне и съответно
преработка на обогатената с ТМ отпадъчна растителна маса.
Фитоекстракция на Cd чрез бързо растящи
дървесни видове
Идеалните за метална фитоекстракция растения трябва да са високопродуктивни и да асимилират и транслоцират значителна част от проблемните ТМ в надземните си органи. Допълнителни
благоприятни черти са бързият растеж, лесното отглеждане и дълбоката коренова система. Някои дървесни видове, основно върби (Salix) и тополи
(Populus), притежават тези черти, което ги прави
подходящи за фиторемедиационни цели (Pulford
and Watson, 2003).
Част от селскостопанските почви в редица
страни са замърсени с Cd в резултат на продължително използване на фосфорни торове с висок
примес на този метал (Robinson et al., 2000).
Строгият норматив за допустимо съдържание на
Cd в растителните продукти (0.1 mg kg-1) мотивира
търсенето на решения за ремедиация на тези почви.
В Швеция е намерено интересно решение чрез отглеждане на Salix за отопление върху замърсени с
Cd почви. Фермерите изсичат младите стъбла през
2-3 годишен интервал, използват ги за горене и съхраняват съдържащата Cd пепел. Поради лесното
възстановяване на стъблестоя, използването на насажденията продължава без особени грижи 20-30
години, след което участъка се използва отново за
производство на растителни храни (Greger and
Landberg, 1999).
Посочените в литературата стойности за акумулация на Cd в надземните органи на върбите (5
– 53 mg Cd kg-1), както и за получените добиви (12 t dka-1) варират, поради което и изчислените
стойности за Cd екстракция при отглеждане на Salix
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са различни: от 17 g dka-1 year-1 (Hammer et al.,
2003) до 106 g dka-1 year-1 (Robinson et al., 2000).
Значителното вариране на фитоамумулацията и толерантността нa отделните генотипове Salix към Cd
мотивира провеждането на скрининг изследвания.
В тази връзка е налице подходяща система от фи-
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зиологични индикатори за преценка толерантността на Salix генотипове към Cd (Vassilev et al., под
печат).
В таблица 1 са приведени данни за потенциалните възможности на различните направления на
металната фитоекстракция.

Таблица 1 Фитоекстракционен потенциал на различни растителни видове за конкретни тежки метали
(по Vassilev et al., 2002)

Метал

Растителен вид

ТМ

Възможен

Възможен

(mg kg-1) в

добив на биомаса

износ на ТМ

надземната маса

(kg dka )

(g dka-1 year-1)

T. caerulescens

1600

260 -520

416 - 832

Върба

53

2000

106

Индийска горчица

2 – 73

400 – 2400

6–8

Индийска горчица

70 – 1670

400

112 - 668

Царевица

100-10000

1000

100 - 10000

T. caerulescens

10200

520

6000

Слънчоглед

150

2000

300

Върба

1600

1000

1600

U

Индийска горчица

1700

400

680

As

Pteris vittata

6800

500

3400

Cd

Pb

Zn

Фитотрансформация и фитоизпарение на
живак (Hg)
Конвенционалните методи за ремедиация на
замърсени с Hg почви и утайки са изключително
трудоемки и скъпи. Например, ремедиацията на
замърсен с Hg район в Япония е продължила 10
години, при което маса от 1.5 милиона m3 Hg-съдържащи утайки е била преместена и инактивирана (Rugh et al., 2000).
Алтернатива на конвенционалния подход представлява микробиалната биоремедиация на Hg.
Някои бактерии, съдържащи mer+ гени (merA и
merB), притежават механизми за биохимична детоксифиция на Hg. Използването им обаче е възможно само в индустриални реактори с ограничен
капацитет, тъй като са твърде чувствителни към
факторите на околната среда. Това насочва изследванията към търсене на възможности за фиторемедиация на Hg чрез създаване и използване на
трансгенни растения, експресиращи mer+ гени. Поконкретно се проучват следните направления: (1)
фиторедукция и фитоизпарение на Hg(0); (2) фитоокисление на Hg(0) до Hg(II); (2) фитотрансформация на органични Hg форми до Hg(II) и Hg(0).

-1

Възможността за фитоизпарение на Hg се проучва във връзка с факта, че летливата Hg(0), а така
също и Hg(II) форми са сравнително по-малко токсични за хората и животните от органичните Hg
форми, главно поради слабата им абсорбция.
Обратно, метиложивакът се абсорбира от живите
организми над 90 % и предизвиква значителни
разтройства. Счита се, че при подходящи условия
(отдалеченост от населени места, подходящи въздушни течения и др.) Hg(0) се разрежда в атмосферата до по-ниски от рисковите нива.
Първите генномодифицирани растения с merA
и merB гени, кодиращи съответно живачна редуктаза и органоживачна лиаза са Arabidopsis thaliana
L., тютюн (Nicotiana tabacum L.) и жълта топола
(Liriodendron tulipifera L.). Лабораторните изследвания показват, че тези растения са много по-устойчиви към неорганични и органични форми на Hg
и имат значително (над 10 пъти) по-висока способност да редуцират Hg(II) и да изпаряват летливата
Hg(0) форма (Meagher, 2000). При полски изпитвания тютюневи растения, експресиращи merA
гени, за два цикъла с обща продължителност 6 месеца са намалили концентрацията на Hg в почвата
от 350 до 250 mg kg-1 (Meagher, 2004).
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Когато фитоизпарението на Hg е неподходяща стратегия, друга възможност представлява неговата фитотрансформация и фитоакумулация.
Експресирането на растителни каталази и пероксидази може да намали фитоизпарението на Hg(0)
и да засили акумулацията на Hg(II). Друга възможност представлява експресирането на ензими, кодиращи синтезата на фитохелатини, чрез което може да се повиши компартментацията на Hg в растителните тъкани. Фитотрансформацията на органични Hg форми до Hg(II) и Hg(0) e трети вариант
за намаляване на риска от този метал. Получените
резултати в този аспект показват, че растения от
Arabidopsis, експресиращи merA и merB гени са
способни да трансформират метиложивакa до Hg(0)
около 1000 пъти по-ефективно в сравнение с контролните растения (Bizily et al., 2000). В тези случаи фитоакумулираният Hg(II) следва да се съхранява като токсичен отпадък.
На съвременния етап съществуват ограничения пред разпространението на фитотехнологии с
генномодифицирани растения (Kдrenlampi et al.,
2000). За да се повиши обществената приемливост на фитотехнологиите за контрол на риска от
Hg се търсят възможности за индуциране на мъжка или женска стерилност в генномодифицираните
растения с цел да се намали риска от генно
замърсяване. Друг проблем представлява използването на mer-растения върху замърсени почви, които освен Hg съдържат и други токсини.
Адаптивно земеделие
Когато замърсяването на почвите с ТМ не носи висок риск за здравето на хората, се препоръчва въвеждане на адаптивно земеделие с превантивна цел. Замърсеният район се категоризира в
зони с различна степен на риск, въвеждат се ограничителни режими за отглеждане на конкретни селскостопански култури, използвани за производство на храни и фуражи и се препоръчва замяната
им с технически, етерично-маслени или други подходящи нехранителни култури (Сенгалевич и съавт.,
1989).
Проведените изследвания в района на КЦМПловдив показват, че поради алкалната реакция и
някои други характеристики на почвите, много малка част от ТМ са подвижни и достъпни за растенията (Sapundjieva et al., 2003). Установено е, че в
редица случаи замърсяването на селскостопанската продукция с ТМ в този район се дължи на аерозолно замърсяване (Angelova et al., 1998). Във
връзка с адаптивното земеделие в Аграрния
Университет - Пловдив са проведени изследвания
върху реакцията на редица етерично-маслени и технически култури при отглеждане върху замърсени

с ТМ райони. Резултатите показват, че продуктивността на ментата и лавандулата намалява само в
силно замърсени с ТМ почви в непосредствена близост до КЦМ-Пловдив, но съдържанието на ТМ в
маслото при всички варианти е на нивото на незамърсената контрола (Zheljazkov & Nielsen, 1996а;
Zheljazkov & Nielsen, 1996б; Zheljazkov et al.,
1999). В други опити е показано, че отглеждането
на памук, слънчоглед за технически цели, лен, коноп и босилек и др. култури върху замърсените с
ТМ почви от този район е екологично приемливо и
ефективно (Янков и др., 2000; Yankov and Taxin,
2001).
В заключение, разгледаните фитотехнологии
са подходящи за устойчиво управление на използването на замърсени с тежки метали почви.
Същевременно, те все още са в етап на разработване и се нуждаят от оптимизиране. Интензивните
изследвания в тези направления вероятно в близко
бъдеще ще доведат до по-значителни резултати,
позволяващи възприемането на растенията под съвършенно нова визия – като ремедиатори на околната среда.
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HEAVY METAL CONTAMINATED SOILS: BRIEF REVIEW
Andon Vassilev, Malgozata Berova, Nevena Stoeva, Zlatko Zlatev
Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria

ABSTRACT
Soil contamination by heavy metals is a serious ecological problem all over the world. Contaminated soils create
permanent risk for both human and environment health. Significant research efforts are now addressing the development of different phytotechnologies for their sustainable management.
The phytotechnologies are based on the native plant abilities (and associated microorganisms) to extract, transform or inactivate heavy metals in soil. The main technological areas are phytostabilization, phytoextraction, phytofiltration,
phytotransformation as well as the so-called “adaptable agriculture”. The choice of technology depends on many
factors, among which the evaluation of the ecological risk is the first one.
General information concerning both achievements and perspectives of the main phytotechnological areas for the
sustainable management of metal-contaminated soils will be presented.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)
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ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Нина Николова
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Връзката между измененията на климата и устойчивото развитие дискутира както в научната литература,
така и от вземащите управленски решения. В член 2 от Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК) се посочва, че стабилизирането на концентрацията на парникови газове в атмосферата “трябва да се постигне във времеви интервал, който … да подпомогне устойчивото икономическо развитие”.
В настоящия доклад се характеризират икономическите, социалните и природни измерения на устойчивото
развитие и последиците от изменението на климата върху икономиката, обществото и природата. Анализира се
различното влияние на изменението на климата за развитите и развиващите се страни.
Представят се проблемите в България, във връзка с изменението на климата и се прави критичен анализ на
мерките, които се прилагат в страната за адаптация и смекчаване на изменението на климата в контекста на
устойчивото развитие.
Ключови думи: изменение на климата, устойчиво развитие, парникови газове, смекчаване на изменението
на климата, адаптация
Key words: climate change, sustainable development, greenhouse gas, mitigation, adaptation

Дефиниции за изменение на климата и устойчиво развитие
Междуправителствената комисия по изменение на климата определя изменението на климата
като статистически значими отклонения от средното състояние на климата, съществуващи за дълъг
период от време – няколко десетки години (Climate
Change, 2001). Изменението на климата може да
се дължи на природни причини или на антропогенна дейност, променяща състава на атмосферата
или земеползването.
В настоящия доклад се характеризират икономическите, социалните и природни измерения на
устойчивото развитие и последиците от изменението на климата върху икономиката, обществото и
природата. Анализира се различното влияние на изменението на климата за развитите и развиващите
се страни. Докато възможностите за стабилизирането на концентрацията на парниковите газове в
атмосферата зависят от общото социално-икономическо развитие, то политиката по изменение на
климата трябва да се разглежда в по-широк контекст, като се отчитат и особеностите на техническото развитие.
Първият доклад на Междуправителствената
комисия по изменение на климата потвърждава сериозността на проблема и дава научна основа за
създаването на Рамковата конвенция на обединените нации по изменение на климата (РКОНИК).
Подчертава се значителното влияние на човека върху климатичната система, което води до увеличаване на парниковия ефект. Усилията за предотвратяване на негативните последици от изменението
на климата са насочени към намаляване на емисиите на парниковите газове в атмосферата (въглероден диоксид CO2, метан CH4, двуазотен оксид
N2O, флуоровъглеводороди HFCs, перфлуоровъглеводороди PFCs, серен хексафлуорид SF6 ).

Основен парников газ в атмосферата е въглеродният диоксид. Около 80% антропогенните емисии на СО2 в атмосферата се дължат на изгарянето на изкопаеми горива. Основни източници на парникови газове в атмосферата са енергетиката, транспорта и индустрията. Емисии на СО2 в атмосферата постъпват и при гниенето на органична
материя, но тези емисии обикновено се уравновесяват от природните процеси. Антропогенната
дейност (изгарянето на горива, индустрията, промените в земеползването и земеделието, транспорта) емитират СО2 в атмосферата в количества,
които надвишават капацитета на естествените природни резервоари. В глобален мащаб, промените
в земеползването създават почти 20% от антропогенните емисии на СО2. Увеличаването на обработваемите земи обикновено е за сметка на намаляване на горите и други естествени екосистеми, които имат значителен абсорбционен капацитет.
Поради неправилно ползване много от обработваемите земи деградират, увеличава се почвената
ерозия и осоляването.
През последните години значителна част от
усилията са насочени към икономическите последици от изменението на климата. Установяването
на стабилна енергийна система подпомага стабилното икономическо и социално развитие и допринася за смекчаване на негативното влияние на изменението на климата върху живота на населението и стопанската дейност.
Решенията, свързани с изменението на климата са важна част от решенията за устойчиво
развитие. Връзката между изменението на климата и устойчивото развитие се дискутира в научната
литература (Cohen et al., 1998, Smit et al., 2001,
Robinson and Herbert, 2001, Rayner and Malone,
1998) и от вземащите управленски решения. Този
въпрос се разглежда и от РКОНИК. В член 2 от
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Конвенцията се посочва, че стабилизирането на концентрацията на парникови газове в атмосферата
“трябва да се постигне във времеви интервал, който … да подпомогне устойчивото икономическо развитие”.
Концепцията за устойчиво развитие претърпява
непрекъснати промени от нейното възникване до
днес. Световната комисия по околна среда посочва,
че устойчиво е развитието, което “удовлетворява
нуждите на настоящето, без да подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват
своите нужди”. Идеята за устойчиво развитие е
свързана със съобразяване на задоволяването на
човешките потребности с ограничеността на
ресурсите, както и с равнопоставеността между сегашното и бъдещите поколения (Маринов, В. и др.,
1998). Устойчивото развитие не трябва да се приема като възможност да се постигне статична хармония с природата, а като перманентен стремеж
към оптимизиране на отношенията с нея. Необходимо е по-широко тълкуване на устойчивото развитие – не само като стремеж за постигане на еколого-икономически паритет, а и като създаване на
условия за необходимата политическа воля да се
гарантира стабилна дългосрочна екологична политика сред възможно най-широки слоеве от обществото (Русев, 2002). Според Димитров (2005) , по
удачно е да се използва термина “екологосъобразно социално икономическо развитие”, който в много по-голяма степен съответства на обективните
процеси протичащи в световната икономика – ръст
на основните показатели на икономически растеж,
но при строго съблюдаване състоянието на основните параметри на компонентите на природната
среда, поддържането на екологичното равновесие
и привеждането на степента на конфликтност между природната и обществената системи в управляеми и приемливи за обществото параметри.
На Конференцията по околна среда и развитие, проведена в Рио де Жанейро (1992), световната общност достига до заключението, че опазването на природата, социалното и икономическото
развитие са основите за устойчиво развитие. През
2002 година в Йоханесбург се повежда Световна
среща по устойчиво развитие, където се подчертава,
че премахването на бедността, промяната в
производството, разходите и консумацията, опазването и управлението на природните ресурси са
основни изисквания за устойчиво развитие.
Все още няма универсално приета дефиниция за устойчиво развитие, но се утвърждава тезата,
че концепцията за устойчиво развитие трябва да
включва три основни компонента – икономка, общество и природа. Икономическият подход се базира на концепцията за максимални приходи, ко-

ито могат да се реализират при минимални разходи и капитали. Социалната концепция за устойчивост е ориентирана към хората и се стреми да подържа гъвкави социални и културни системи, с капацитет да се противопоставят на негативните
промени. Стимулира се плурализма и участието
на обществеността при вземането на решения за
социално устойчиво развитие, отчита се необходимостта от увеличаване на човешките способности
и разширяване на правата на хората. Природните
измерения на устойчивото развитие се отнасят до
биологичните и физичните системи. Акцентира се
на запазване на гъвкавостта и динамичността на
тези системи да се адаптират към промените вместо да се запази “идеално” статично състояние
(Jempa and Munasinghe, 1998).
Изменение на климата, екологични и социално-икономически проблеми
Въпросът за изменението на климата се поставя през 80- години на 20 век като проблем, свързан с дългопериодичните изменения в глобалния геобиохимичен цикъл и свързаното с това въздействие върху климата, моделирано чрез Глобалните
циркулационни механизми. По този начин проблемът за изменение на климата се отделя от социалния контекст (Cohen et al., 1998).
Изменението на глобалния климат е факт.
Научните изследвания показват, че температурата
на въздуха се е повишила с 0.6єC през 20 век, а
90-те години са най-горещото десетилетие от миналия век. Учените са почти единодушни, че глобалното затопляне е резултат от емисиите въглероден двуокис и други парникови газове. Те са причинени от човешката дейност – индустрията, увеличеното ползване на изкопаеми горива като въглища и петрол, изсичането на големи горски масиви и т.н. Това обуславя актуалността на проблема
за връзката между изменението на климата и устойчивото развитие. В Третия доклад на Междуправителствената комисия по изменение на климата се посочва, че устойчивото развитие е един
от най-ефективните начини да се конкретизират
въпросите, свързани със смекчаване и адаптацията към изменението на климата.
Изменението на климата се счита за една от
най-сериозните заплахи за световната околна среда, с очаквано негативно влияние върху човешкото
здраве, осигуряването на храна, икономическите
дейности, водата и другите природни ресурси и
инфраструктурата.
Watson et al. (2001) разглеждат изменението
на климата и свързаните с това екологични и социално-икономически проблеми. По-значимите връзки между изменението на климата и екологичните
проблеми са следните:
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- Изтъняване на озоновия слой. Измененията
на температурата и атмосферната циркулация може да доведат до засилване на изтъняването на озоновия слой. За да се намали концентрацията на
газове, предизвикващи изтъняване на озоновия слой
(хлорфлурокарбони (CFCs) и хидрохлорофлурокарбони (HCFCs) ) се разработват алтернативни на тях
хидрофлурокарбони (HFCs), които не причиняват изтъняване на озоновия слой, но допринасят за глобалното затопляне.
- Замърсяване на въздуха. Това е изразено
особено силно в урбанизираните територии.
Изгарянето на горива от енергетиката, транспорта,
бита не само увеличава концентрацията на парниковите газове в атмосферата, но и замърсява атмосферния въздух. Чрез промяна на температурата, облачността, вятъра, климата може да повлияе върху химичните процеси, свързани със замърсяването на въздуха, а това да доведе до проблеми със здравето на населението.
- Дефицит на водни ресурси. Промяната на
валежите, снежната и ледената покривка оказват
значително влияние върху водоснабдяването. От
своя страна управлението на водите не води до емисии на парникови газове в атмосферата. Изключение
са някои дейности, свързани с използване на енергия, например напояването, но тук ефекта е минимален.
- Увеличаване на честотата на екстремните
природни явления, като суша, наводнения, силни
бури. Повишаването на морското ниво може да причини наводнения и унищожаване на крайбрежните
територии, което да доведе до миграция на населението.
- Деградация на почвите и влияние върху
земеделието. Измененията в климата засягат процесите в почвата (излужване, осоляване, ерозия).
Промените в климатичните елементи (температура,
слънчева радиация, почвена влажност и съдържание на CO2 в атмосферата) имат пряко значение
за посевите. Директният и индиректен ефект на климата върху растенията може да бъде както
позитивен, така и негативен. Увеличаването на концентрацията на CO2 в атмосферата може да увеличи добивите от много култури, поради засилване
на процесите на фотосинтеза. За едногодишните
посеви повишението на температурата води до бързо развитие, но може да намали добивите и да увеличи недостига на влага в почвата.
- Намаляване на биоразнообразието.
Изменението на климата влияе върху уязвимите
екосистеми като въздейства върху тяхното териториално разположение и биоразнообразие.
Промените в земеползването и намаляването на
естествените територии поради развитие на урба-
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низацията и земеделието водят до намаляване на
биоразнообразието и до увеличаване на концентрацията на парниковите газове (деградацията на горите води до увеличаване на концентрацията на СО2
в атмосферата).
- Разпространение на болести и вредители по
земеделските култури и животни.
Изменението на климата е свързано не само
с екологични, но и със социално-икономически
проблеми. По-важните аспекти на тази връзка са
следните:
- Икономически растеж и развитие .
Икономически развитите страни имат основна роля за увеличаване на концентрацията на парниковите газове в атмосферата. Икономиката на тези
страни е засегната от изменението на климата, чрез
влиянието на климата върху земеделието, водоснабдяването, бреговите зони и различни други аспекти на антропогенната дейност. От друга страна
развитите страни имат значителни ресурси за прилагане на мерки за опазване на климатичната
система. Социалната ориентация на икономиката
и стремежът към развитие на по-малко материалоемки и енергоемки дейности води до намаляване на емисиите на замърсителите в атмосферата.
Структурните промени в икономиката на развитите страни, намаляване на тежката индустрия, са
свързани с изнасяне на производствата в развиващите се страни. Това има както позитивен ефект
за развиващите се страни (откриване на работни
места, повишаване на приходите), така и негативен (екологични проблеми).
- Бедност. Измененията на климата засягат в
по-значителна степен слабо развитите страни, защото те са по-силно зависими от доброто функциониране на екосистемите, имат ниско техническо
развитие, недостатъчен достъп до ресурси и
информация, недобра институционална система,
липса на капацитет за адаптация към изменението
на климата и ниско участие на обществеността във
вземането на решения. Тези страни влияят негативно върху изменението на климата чрез унищожаване на горите и използване на ниско ефективни
технологии.
- Сигурност. Изменението на климата може
да доведе до редица проблеми, свързани със
сигурността. Например недостига на води може да
породи регионални конфликти. Военните действия
от своя страна също водят до увеличаване на емисиите на парникови газове в атмосферата.
- Здравословни проблеми за населението.
Изменението на климата влияе върху здравословното състояние чрез тренда за повишаване на температурата на въздуха, увеличаване на денонощните и годишни температурни амплитуди и по-го-

100

Нина Николова

лямата честота на екстремните природни явления
– бури, наводнения, засушаване. Директният ефект
върху здравословното състояние на населението
може да се прояви чрез увеличаване на смъртните
случаи при интензивни затопляния, а така също и
чрез разпространение на болести, които обикновено за характерни за ограничени територии, например малария.
Политиката по изменение на климата може
да въздейства върху устойчивото развитие чрез:
- Намаляване на щетите, предизвикани от изменениеto на климата. Това може да се постигне
не само чрез намаляване на концентрацията на парниковите газове в атмосферата, но и чрез прилагане на мерки за адаптация към измененията на
климата.
- Възможност за конкретни ползи – намаляване на локалното замърсяване на въздуха, опазване на биологичното разнообразие или увеличаване на броя на заетата работна ръка.
- Директни разходи, свързани с прилагане на
мерки за смекчаване и адаптация.
- Въвеждане и разпространение на технологични нововъведения.
От своя страна политиката за устойчиво развитие се свързва с политиката по изменение на климата чрез:
- Стремеж към алтернативни пътища за развитие – намаляването на емисиите на парниковите
газове зависи както от политиката за изменение на
климата, така и от социално-икономическото и технологично развитие.
- Разработване на специфични отраслови политики и планове, които имат влияние върху
климата.
- Въвеждане на институционални промени, изграждане на капацитет за решаване на социалноикономически проблеми и екологични проблеми
- Стимулиране на технологични нововъведения и промени в различни сектори на икономиката.
Смекчаване на изменението на климата
Мерките за смекчаване на влиянието на изменението на климата в контекста на устойчивото
развитие се отнасят към различни категории – технологични решения, промени в икономическата
структура, социална организация или индивидуално поведение на хората. Основните дейности по
отношение на изменението на климата и устойчивото развитие са свързани с:
- постижения относно енергийната ефективност
- разработване на енергийни алтернативи
- опазване и реставрация на горите
- подобрения в земепозлването и водопотреблението.

Няма общо съгласие относно влиянието на изменението на климата и нуждата от конкретни мерки за смекчаване на това влияние. Общо мерките
са насочени в две посоки – намаляване на емисиите парникови газове и увеличаване на поглътителите и резервоарите за парниковите газове. Поради
комплексността на околната среда, мерките, свързани със смекчаване на изменението на климата
освен социално-икономическо значение, имат отношение и към биологичното разнообразие и деградацията на земите.
Мерките, свързани с енергийната ефективност следва да обхващат най-малко следните три
сфери: използване в по-голяма степен на възобновяеми източници на енергия, подобряване характеристиките на сградния фонд и повишаване на ефективността при производството и разпределението
на енергия.
Подобряването на ефективността при производството на енергия и електроразпределението е
свързано както с технологичното ниво, така и с наличието на значителни финансови ресурси.
Положителен ефект по отношение на емисиите парникови газове има използването на природен газ и
съвременни технологии за използване на въглища
(IEA Clean Coal Center, 2002).
Залесяването и възстановяването на горските
масиви са мерки които биха могли да имат
положителен, неутрален или негативен ефект върху биологичното разнообразие в зависимост от начина на тяхното прилагане.
За постигането на положителен ефект е желателно да се следва екосистемният подход, залегнал в Конвенцията на ОН за биологичното
разнообразие. От гледна точка на икономическите
и социалните интереси, следва да се намери баланс и между различните възможности за земеползване с оглед ограничеността на земите. В този
случай се препоръчва предприемането на действия за залесяване на деградирали земи за сметка
на плодородни такива.
В Протокола от Киото са дадени по-конкретни
изисквания за мерки в отраслите енергетика,
транспорт, селско и горско стопанство и в сектора
управление на отпадъците. За енергетиката тези
мерки са ефективно използване на енергията, ограничаване или намаляване на емисиите метан при
производството, преноса на енергия и електроразпределението, научно-изследователска работа
и внедряване на възобновяеми източници на енергия.
В транспорта трябва да се прилагат мерки за
ограничаване, съответно намаляване на емисиите
парникови газове. В областта на селско и горско
стопанство следва да се насърчават устойчивото
земеделие и устойчивото управление на горите, за-

Изменение на климата и устойчиво развитие

101

лесяване и възстановяване на горските масиви. При
управление на отпадъците основните мерки са насочени към ограничаване, съответно намаляване
на емисиите на метан чрез извличането и използването му.

в регионален аспект
- конкретизиране на мерките за адаптация
- оценка на влиянието на социално-икономическият фактор – мерките за адаптация трябва да
допринасят за устойчиво развитие.

Адаптация към изменението на климата в
контекста на устойчивото развитие
Адаптацията към изменение на климата винаги е била съществена част от еволюцията и съществуването на природните и антропогенни
системи. В редица райони, формата и дизайна на
селищата, инфраструктурата, земеделието и различни други аспекти на човешката дейност са успешно адаптирани, за да се предотврати влиянието на изменението на климата.
Адаптацията е промяна в природните, социалните и икономическите системи като отговор на
съвременни или минали изменения на климата и
тяхното въздействие (IPCC 1996). Целта е да се
намали уязвимостта им към промените в климата.
В слабо развитите страни, които са по-уязвими към
промените в климата, адаптацията е на по-ниско
ниво от развитите страни. Това се дължи на недостига на финансови средства и технологии, слабо
развита научна дейност, малко ефективни
институции, социална организация и нискоквалифицирани човешки ресурси.
Положителна страна на развитието на политика на адаптация към промените в климата е развитието на изследователската дейност и използване на нови технологични възможности. Климатичните промени се разглеждат при вземане на решения в сектори като управление на водите, транспорт,
горско стопанство, земеделие, туризъм, управление на бреговите зони, здравеопазване. Новото, което се установява през последните години е необходимостта от по-бързи действия поради влиянието на човешката дейност върху климата.
Smit et al. (2000) определят адаптацията чрез
три нива на дейност. Първо ниво на адаптация е
това, което може да се осъществи от отделни индивиди,малки компании и предприятия от частния
сектор. Второто ниво на адаптация е стратегическо ниво. Участието на правителствата се осъществява по сектори и включва инициативи, които се отнасят до управление на ресурсите и опазване на
биоразнообразието. Третото ниво на адаптация
предлага мерки, които се отнасят до обществото
като цяло и следва да се прилагат от локален до
глобален мащаб.
За да се избегне риска от допускането на
грешки при разработване на мерки за адаптация
към промените в климата е необходимо:
- по-добро разбиране на влиянието на климата и изяснение посоката на климатичните промени

Състояние на политиката на Европейския съюз и България по промените в климата
Проблемите по изменение на климата са приоритет в политиката на Европейския съюз по околна среда. Според Протокола от Киото Европейският
съюз приема да намали до 2008 – 2012 година
емисиите на парниковите газове с 8% спрямо равнището от 1990 година. Намалението може да стане чрез свиване на емисиите в производствата на
самите страни, но и посредством инвестиции в пречистващи технологии в други страни или търговия
с емисии от парникови газове. Тези възможности
за страните по протокола се наричат механизми
от Киото. Дефинирани са механизмите “Чистото
развитие”, “Съвместно изпълнение” и “Международна търговия с емисии”. “Чистото развитие” е
механизъм при който развиващите се държави получават инвестиции за строежа на нови мощности
за сметка на стари. При прилагане на механизма
“Съвместно изпълнение” развитите държави, които не могат да намалят собствените си емисии
на парникови газове, инвестират в икономиките на
страни в преход. В замяна - донорите получават
дял от намалените емисии. Международна търговия с емисии е финансов механизъм за продажба
на онази част от намаляването на емисиите парникови газове, която превишава поетите ангажименти.
Чрез този механизъм страните, които не са успели да редуцират определените им проценти ги купуват от страни, които са намалили парниковите
си емисии под изискваните нива. Природозащитните организации протестират срещу търговията с емисии, защото те реално не намаляват
процеса на изменение на климата.
Основно изискване на РКОНИК и Протокола
от Киото е, че всяка страна трябва да информира
другите за националните действия по проблемите
с изменението на климата чрез специален доклад,
наречен Национално съобщение.
За изпълнение на поетите задължения Европейската Комисия разработва Европейска програма по изменение на климата. Програмата има за
цел да обедини съществуващите политики на общността и на тяхна основа да разработи нови предложения и инициативи за намаляване на емисиите
на парникови газове в ЕС. Тя е тясно свързана с
Шестата програма за действие по околна среда и
със Стратегията за устойчиво развитие. Въз основа на работата и докладите на шест работни групи
Европейската програма по изменението на клима-
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та обединява повече от 40 предложения.. Предложените варианти могат да доведат до намаление
на емисиите на парникови газове, възлизащи на
664 до 765 млн.т. СО2-еквивалент. По преценка
на Европейската агенция по околна среда това е
два пъти повече от необходимото за изпълнение
на поставената в Протокола от Киото цел.
България изцяло подкрепя позицията на ЕС.
Страната ратифицира РКОНИК през 1995 година,
а Протокола от Киото – през 2002. България поема ангажимент да намали емисиите на парникови газове с 8% от количеството им през 1988
година.
Конвенцията поставя следните основни изисквания пред страните по нея, в това число и България:
- да опазват климатичната система
- да предприемат мерки за предвиждане, предотвратяване или намаляване на причините за промяната на климата
- да смекчават неблагоприятните последици
от промяната на климата
- да ограничават своите антропогенни емисии
на парникови газове
- да координират, където е подходящо, икономически и административни инструменти, насочени към постигане целите на РКОНИК.
В съответствие с изискванията на Конвенцията, България изготвя Национални инвентаризации на парниковите газове (НИПГ), и Национални
съобщения по изменението на климата (НСИК).
Инвентаризациите са изготвени за годините 1988
(базова година за България по отношение на квотата на ПГ), и за периода 1990 – 1999. Разработени
са три Националните съобщения - през 1996, 1998
и 2002 г. Като страна по РКОНИК, България включва в националните съобщения и описание на политиката и мерките по отношение изпълнението на
поетите ангажименти и представя прогнози за очакваните тенденции в количеството и видовете антропогенни емисии парникови газове. Страната има
значителен опит в прилагането на механизмите на
Протокола от Киото и до момента е одобрила десет проекта, които ще доведат до общо намаление
на емисиите от порядъка на десет милиона тона
СО2-еквивалент. Подписани са осем договора за
покупка на редуцирани от български компании емисии посредством механизма “Съвместно изпълнение”. Посредством механизма “Международна
търговия с емисии”, българското правителство проучва възможностите за разпределение на приходите от международна търговия с емисии за въвеждане на зелени инвестиции в страната.
България е разработва Втори национален план
за действие по изменение на климата, който ще

се прилага през периода на 2005–2008 г., докато
ефектът от мерките по отношение на намаляване
на емисиите на парникови газове се оценява към
2012 г. В плана се посочват действия, отнасящи
се до прилагане на политики и мерки, които водят
до намаление на емисиите на парникови газове в
различните сектори, а също и действия, свързани
с възможностите за мониторинг и регистриране на
емисиите на ПГ и системна оценка на тенденциите и прогнозите.
Бъдещи стратегии по климата
Политиката по изменение на климата се свързва със стратегиите за устойчиво развитие чрез
следните дейности:
- Изследване на мерките за устойчиво развитие, за да се постигне намаление на емисиите на
парникови газове
- Разработване на нов модел на икономическо развитие – ниско енергийни и не материалоемки производства
- Разработване на стандарти за енергийна
ефективност на сгради и транспорт
- Стимулиране на използването на природен
газ, хидро- и атомна енергия, ветрова енергия и други възобновяеми източници
- Установяване на стандарти за контрол на замърсяването
- Увеличаване на научните разработки по изменение на климата
- Разработване на стратегии по изменение на
климата
Повишаването на знанията по отношение на
климатичната система, измененията в нея, последствията от това за човечеството и природната среда,
както и за възможните мерки за предотвратяването им ще допринесе за съществено и конструктивно участие на обществото при формулирането и
избора на политика и мерки за намаляване на емисиите парникови газове.
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ABSTRACT
Many research programs at local, regional and global levels show as a main question the relationship between
climate change and sustainable development. Article 2 from UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
state that the stabilization of greenhouse gas concentration “should be achieved within a time-frame sufficient to…
enable economic development to proceed in a sustainable manner”.
The economic, social and environmental dimensions of sustainable development and climate change impact are
characterized in the present paper. The different perspectives on climate change for industrialized and developing
countries are analyzed.
The problems for Bulgaria related to global climate change are presented. The critical analysis of the measures that
are applied in the country for climate change adaptation and mitigation is made.
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РАЗВИТИЕ НА ЗОНАТА НА ВЛИЯНИЕ НА СОФИЯ
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Въведение в проблема
Проучваната територия обхваща осем общини: Божурище, Костинброд, Сливница, Драгоман,
Годеч, Своге, Елин Пелин и Горна Малина. В зависимост от интензивността на връзките и влиянието
на София е прието, че те са агломерационното формирование на гр. София, което е разположено предимно на територията на Софийското поле. В границите на така определената зона на активно влияние на гр.София са разграничени два териториални пояса по степен на влияние и на взаимодействие със София, а именно:
• вътрешен пояс - в него влизат населените
места от Столичната община, община Божурище,
община Костинброд, южната част на община Своге
(по протежение на р.Искър и ж.п.линията) и западните части на община Елин Пелин и община Горна
Малина. Те са с “отворен” трудов баланс, интензивни ежедневни трудови пътувания и нестабилни
интеграционни граници, в рамките на които се наслагват голям брой фактори, определящи интензивното гравитационно поле на гр. София. Част от териториите им имат характер на “буферна зона”,
изискваща целенасочено преструктуриране, овладяно уплътняване на урбанизираните територии и
профилирано с типови дейности. Общините от този “вътрешен пояс” ще спомогнат за решаване на
проблемите на обитаването, разсредоточаване на
столични дейности, формиране на извънградски производствено-складови зони, снабдяване с плодове
и зеленчуци и други селскостопански продукти и
до голяма степен, територии за ежедневен и седмичен отдих на населението на гр. София ( 1 ).
• периферен (външен) пояс - в него попадат
териториите на общините Сливница, Драгоман,
Годеч, северната част на община Своге, източните
части на община Елин Пелин и община Горна
Малина. Тези общини имат свои локални центрове
и зони на притегляне, но с недостатъчно стабилни
интеграционни граници, по някои фактори (основно производствени и транспортни) показват покритие и с гравитационното поле на гр. София. При
очакваното развитие на техническата инфраструктура и по-специално на транспортния коридор №
IV (Лом-Оряхово-Видин) - Петрохан - София - Кулата
(Свиленград), общините от този пояс ще се свържат по-силно с гр. София и нейното агломерационно формирование. Те попадат в зона “пограничнопланинска – структурно слаба”, която има нужда

от стимулиране и допълнителен маркетинг.
Основната функция, която на момента изпълняват
“територии за индивидуален вилен отдих” е
недостатъчна. В тези граници зоната на активно влияние на гр. София обхваща територия с обща площ
от 2 876 450 дка, постоянно население – 103 850
души, разпределено в 162 населени места. Гъстотата на мрежата от населени места на 100 км2 е
5,6 бр., а населението на 1 км2 е 35,9 обитатели.
Градското население е 46,5%, а средният размер
на 1 населено място е 641 души.
Анализи, резултати, обобщения
Характерен за проучваната територия е високият брой на ежедневни трудови пътувания, който в
периода до започване на икономическата криза е
бил около 20-25 хил.човека, а сега е намалял до
8500 души, като най-голям дял имат пътуващите
от община Божурище (2200), Костинброд (2350),
Своге и Елин Пелин. Определеният териториален
обхват има условен характер, тъй като в съответствие с изменението на икономическите условия,
жизнения стандарт на населението и развитие на
транспортната инфраструктура, той ще се променя във времето. Най-динамична роля в това отношение има транспортната инфраструктура, която
е основния носител и фактор за изменение на границите на зоната на активно влияние и използване
на ресурсите. В това отношение може да се очаква,
че разширяването на зоната на активно влияние ще
бъде в посоките на развитие на европейските и националните транспортни коридори. Специално внимание трябва да се отдели на процесите на функционалната дифузия между зоните с различно функционално предназначение и произтичащи от това
проблеми, свързани с инженерната подготовка на
територията, инфраструктурното и транспортното
обслужване. Независимо от обективните проблеми,
свързани с негативния естествен прираст на населението в общините, процесът на урбанизация
продължава, което проличава от увеличението на
относителния дял на градското население. По-съществен е процесът на физическо урбанизиране
на пространството и то основно по транспортните
направления и около центровете на общините
София-Божурище; София-Нови Искър-Своге;
София-Казичене-Нови хан и София-ВолуякКостинброд.
От направените изследвания се установява,
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че в активната зона на влияние на град София:
София е основен структуриращ елемент на
Софийския регион;
Околоградския район на Столична община, като територия, не би могъл да поеме при дислокация дейности от интензивно урбанизираната територия (производствено-складови зони, седмичен и
вилен отдих и др.);
Голяма част от населените места в тази зона,
без териториално разширение, могат да поемат и
заменят някои от функциите на града - производството, инфраструктурата, обитаването и отдиха;
Центровете на общините, попадащи в зоната
на най-активно влияние на гр. София, трябва да увеличат спектъра от функции и подобрят градската
среда за постоянно обитаване както на новите, така и на заварените обитатели;
Наблюдава се тенденция за “насищане” по
главната транспортна инфраструктура;
Поради икономическата криза в общините се
формира “нов потенциал” от терени, сграден фонд
и мощности (ДМА), които се явяват резерв за традиционни производства на икономическите отрасли на столицата;
Наличните природни ресурси са предпоставка за дислоциране на някои производства извън административно-териториалните граници на
Столичната община (производство на строителни
материали, животновъдство и преработка на селскостопански суровини);
Териториалните и природни потенциали разкриват възможности за развитие на седмичния и вилен отдих планомерно, така че да се предотврати
евентуално допълнително усвояване на терени в границите на Столичната община и стимулира развитието на нови зони извън нея, чрез приоритетно инфраструктурно осигуряване;
По отношение на седмичния и вилен отдих,
зоната на активно влияние на гр.София засяга и
други общини извън обхвата й;
Пресичането на европейските транспортни коридори в района на София (№ 8, 4, 10) създава
нова привлекателност за общините, в които биха
се развили нови извънградски транспортно-складови
и промишлени зони. В източна посока, като баланс
на западната, би се създала възможност да се използват потенциалите на Елин Пелин и Горна
Малина между автомагистралите “Тракия” и
“Хемус”;
Демографският потенциал и трудовите ресурси за активната зона на влияние на София са
незначителни, но могат да предпазят столицата от
едно нарастване с около 30-40 хил. души общо
население (работещите с техните семейства);
Зоната на активно влияние натоварва компак-
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тния град ежедневно с около 25-30 хил. души като
ежедневни трудови пътувания, пътувания за образование, здравеопазване и други административни,
делови и културно-битови услуги.
Развитието и устройството на отделните общини - структурен елемент от една териториална
общност на компактния град е немислимо без да
се направлява и регулира. Такова интегрирано развитие не означава за общините и отделните населени места подчинение на интересите на столичния град. Това повишава значимостта им в общността на агломерацията като тяхна по-нататъшна
специализация или увеличаване на функционалния
им спектър. С изграждането на европейските транспортни коридори би се очаквало значимостта на
гр. Сливница, гр. Драгоман, гр. Годеч, попадащи в
“периферната зона”, да се повиши и да сформират свои, относително самостоятелни ядра. В такъв случай, агломерационното формирование на
гр.София ще се развие в две зони - вътрешна - на
най-активно влияние и външна - периферна зона.
Тези центрове, обаче, трябва да преминат през етапа на “стабилизиране” чрез дислокации и дегломериране на някои досегашни софийски дейности и
развитие на техническата инфраструктура.
Границите на агломерационното формирование София има динамичен характер. Ако преди около 30 години гр. Перник е бил общо агломерационно ядро с гр. София на Софийско-Пернишкия
подрайон, то през последните години двата града
имат почти самостоятелни зони на влияние. Развитието и устройството на гр.София - компактен град,
околоградския район и зоната на най-активно влияние - представлява интегрирана система, която,
за да се развива ефективно, трябва да се регулира
и управлява единно.
За най-целесъобразно функционално използване на територията на компактния град, околоградския район и на зоната на влияние е необходимо съблюдаване на природните и антропогенни ограничители и стимулатори, както и нов подход за
локализация на обекти и функции.
В компактния град, в зависимост от наличието на свободни терени или терени, които могат да
променят предназначението си с нова икономическа
и устройствена функция и околоградския район, и
зоната на активно влияние, в зависимост от природните дадености и възможности за изграждане
на техническа инфраструктура, се обуславя диференцирано развитие на територията. Функционалното зониране и териториално-устройствено развитие на зоната на активно влияние се основава на
тезата, че територията се овладява чрез мрежите
на комуникациите.
Независимо от ранга си, всеки град се разви-
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ва не като функция на застроеното си пространство,
а единствено на базата на своята инфраструктура,
нейното разположение, на разположението на центъра “на кръстопът” или в “атрактивни привилегировани” места - точки за обмен на различен вид
комуникации.
“Скелетът на комуникациите” по изградените
транспортни магистрали, енергийни и съобщителни мрежи, както и трасетата на трансевропейските транспортни коридори № 4 и № 8 и връзката
между автомагистралите “Хемус” и “Тракия” в района на Столник-Верила са основа за определяне
на “атрактивните точки” и мрежа от връзки между
тях, където ще действат предимно икономически
закони за регулиране на процесите, което в следващите години ще доведе до създаване на селищна мрежа, функционираща като общ градски
организъм. Опорните центрове - “атрактивни точки”
могат да се развиват само при положение, че степента на атрактивност е висока, т.е. че предлагат
висок стандарт за развитие на разнообразни функции и дейности в съчетание с комфортен живот жилища, услуги, околна среда и работа.
Като “опорни ядра” от различно йерархично
ниво се идентифицират:
• Божурище, Гурмазово, Пролеша, Храбърско;
• Костинброд, Драговищица, Петърч;
• Сливница, Алдомировци;
• Драгоман, Калотина, Габер;
• Годеч, Гинци;
• Своге, Искрец, Бов, Лъкатник, Церово;
• Елин Пелин, Равно поле, Голема Раковица,
Столник;
• Горна Малина, Долно Камарци.
Освен това тези точки пространствено трябва
така да са обвързани в мрежа, че да предоставят
възможности за:
• свободно развитие и създаване на оптимални условия за живот;
• стимулирано социално-икономическо и балансирано пространствено развитие;
• опазване, поддържане и развитие на природната среда;
• пространствени условия, иновации и стопанско преструктуриране;
• устойчиво ползване на пространството;
• поощряване на регионалните връзки и взаимодействие с останалите части на областта и страната и особено с контактните зони на агломерационното формирование;
• преодоляване на пространствените зависимости, наложени от различни делители и премахване на изявили се неравновесия;
Пространствената структура на агломерационното образувание на София, при условията за

включване на София в европейската мрежа от столици, ще проявява стремеж към цялостна функционално-пространствена структура, дееспособна в
населените и ненаселените територии, запазваща
жизнеспособността на природата и съподчиненост
между функции и траен начин на ползване.
Мозайката от урбанизирани и свободни пространства в зоната на активно влияние на София се
композира от:
Диференцирана и децентрализирана селищна мрежа - скелет на цялото агломерационно образувание с изявени центрове и подцентрове.
Преимуществено стимулиране и развитие на селищните центрове Годеч, Гинци, Драгоман, Алдомировци, Сливница, Петърч, Костинброд, Божурище,
Искрец, Своге, Церово, Лъкатник, Долно Камарци
и др. с оглед преструктуриране на селищните
територии, загубили своите функции; стимулиране и коопериране между някои центрове и зоните
им на обслужване - гр.Елин Пелин - гара Елин Пелин
- Нови хан; Алдомировци - Сливница; Хераково Пролеша - Божурище - Гурмазово.
Урбанизираните територии, като носители на
социалния, културния, икономическия и политически живот на своите центрове - би могло да се подсили функционалното многообразие, както и значимостта им в пространственото и обществено развитие (гр.Костинброд, гр.Божурище, гр.Елин Пелин
- гара Елин Пелин - Нови хан). Степента им на жизнеспособност се осигурява чрез регулирано развитие на селищната мрежа и териториалните структурни единици, с помощта на интегрирани локални
транспортни системи и насочването им към обслужващите центрове, при опазване на ландшафтно-екологично необходимите и структурно-устройствено изискваните свободни пространства.
При изграждането на социалната и техническа инфраструктура е задължително да се отчитат
и допълнителните функции на пространствата, граничещи с компактните населени места – плътно
урбанизираните територии.
Селските райони се развиват и осигуряват жизнени стопански пространства със собствено самостоятелно значение, като за целта се стимулират
подходящи центрове-носители на развитието на това пространство (Алдомировци, Петърч,
Драговищица, Лесново, Петково, Априлово и др.).
Необходимо е засилване значението на цялата зона на културния ландшафт на селския район с типичните му селища с новите екологични и ландшафтно-естетически функции ( 3 ).
Периферните територии на разглежданите общини и предимно общините Драгоман, Годеч, Своге
са изостанали в качеството и условията на живот,
т.е. те са структурно слаби територии. Чрез техно-
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логичното им обновяване и усъвършенстване и чрез
използване на изградени сградни фондове в населените места и териториите на бившите стопански
дворове, специализирани терени и бази и др. Може
да се очаква положителен ефект на “съживяване”(2).
Поддържането, развитието и модернизацията
на инфраструктурата са насочени към предвиденото развитие на селищната мрежа, опорните центрове и свободните пространства.
За стабилизирането и развитието на местната конкурентноспособност на територията и социалната стабилност и осигуряването на жизнени условия е необходимо балансирано пространствено
разпределение на подходящи площадки и площи
за трайни стопански дейности и инициативи.
Нови дейности приемат и се развиват пълноценно в обхвата на урбанизираната територия на
Костинброд и по пътя Лом-София-Кулата, свързващ София с Костинброд; района на Равно полеМусачево-гара Елин Пелин-ВЕрила. Пред вид разширението и модернизацията на летище София,
съпътстващите складови дейности също се насочват в този район. Обслужващи складови и производствени дейности се развиват в територията и на
Божурище.
Необходимо е да се резервират площи за
индустрия, малки и средни предприятия, както и
ползване на изоставени площадки, включително
конверсионни. Бившите площадки на стопанските
дворове успешно са сменили функциите си, като
тези в Костинброд, Божурище, Сливница, Петърч,
Равно поле, Горна Малина и др.
Ориентирането и разпределението на стопанската инфраструктура към местните опорни центрове за икономическо развитие може да се осъществява на основата на регионални стратегии и
програми за развитие, като се използват шансовете и възможностите за европейското интегриране
на страната ни за изграждането на комуникационни мрежи.
Селското и горското стопанство могат да се
развиват като конкурентноспособни отрасли с предприемачески ориентир, без нарушаване на естествените жизнени условия и оформянето на културния ландшафт. Екологосъобразните форми и начини на производство и свързаните със земята селскостопански структури подлежат на особено
стимулиране. Естествените ресурси могат да осигурят по-интензивно развитие на животновъдството,
както и създаване на предприятия за първично събиране и преработване на продукцията (мандри, сушилни и др.).
Територията на активната зона на влияние на
София е наситена с рекреационни потенциали
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(отдих, свободно време и спорт) и покрива в голяма част нуждите на столичното население. Но материалната база е в лошо състояние или недовършено строителство, от което следва на принципите на пазарната икономика да се извърши реконструиране, доизграждане и оползотворяване по
предназначение.
Индивидуалният вилен отдих на този етап е
добре развит, като следва да се доизгради социалната инфраструктура.
Богато културно-историческо наследство формира регионалната идентичност. Гъстата мрежа в
западната и северна част на Софийското формирование от манастири, църкви, антични паметници,
природни забележителности (пещери, водопади,
скални образувания), както и исторически паметници могат да се използват за познавателен
туризъм.
Опазването, поддържането и развитието на
природата и ландшафта, опазването на горите във
връзка с климата, ерозията, емисиите и видовото
разнообразие, както и опазването на водите, защитата от наводнения и други природни бедствия са
друго важно направление за осъществяване.
Ползването на възобновяеми природни ресурси може да става по смисъла на щадящата консумация, така че в среден дългосрочен план да не се
отнема повече, отколкото е потенциала за възобновяване и регенериране.
Възстановяването и рекултивирането на изоставени рудници и кариери, като Неделище, Станянци, Чибаовци, Габровница, Осеновпат и Габра е
неотложно.
Залесяването на слабопродуктивни и ерозирани земеделски земи чрез стимулиране с банково-финансови механизми и промяна на предназначението им с преминаване от земеделски в горски фонд е задача, която може да се разреши, но в
по-продължителен период от време като краен
резултат.
Невъзобновимите ресурси трябва да се ползват пестеливо, редуцирано само до непременно
нужния обем с помощта на повторна употреба и
производство, затворени цикли, използване и преминаване към регенериращи се ресурси.
За по-ефективно управление и планиране на
устройственото развитие, територията може да се
разчлени на пространствени модули с размер 100
хектара. За всеки модул се определя доминиращото функционално предназначение на територията. Те са групирани в три типа развиващи се
подходи и концепцията за тяхното устройствено
развитие.
Въз основа на изводите и оценките на потенциалите на общините от зоната на активно влияние
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на гр.София и оптималното съвместяване на
дейности в пространството се очертават териториални модули със следната технология:
Модул тип “А”
Съдържа относително компактна урбанизирана територия, предимно равнинна, с налична инфраструктурна обезпеченост и сравнително ниски
разходи за допълването й, комуникационно обвързана в рамките на 30 мин транспортен изохрон.
Характеристика:
• добра изграденост на жилищните и обществено обслужващи фондове с мозаечна селищна
структура;
• урбанизираната територия е обезпечена с
подробни градоустройствени планове;
• налице са възможности за облекчено включване в изградени градски мрежи, в т.ч. газоснабдяване, топлофикация, вода, канал, ел.снабдяване;
Препоръчва се стимулиране на:
• функционалното многообразие;
• обитаване с повишен стандарт на жизнената среда, нискоетажно;
• развитие на нови, научно-изследователски и
научно-приложни дейности, близки по характер с
традиционно установените и нуждаещи се от поголеми площи, каквито например са вече съществуващите като: Институтът по животновъдство (200
дка), Институт по сортоизпитване (30 дка),
Институт по птицевъдство (35 дка), Институт за защита на растенията (120 дка), Институт за зърнени храни и фуражи, Институт по генно инженерство и др.;
• производства, свързани с научно-приложните дейности и свързани със съществуващата отраслово-производствена структура.
Не се допускат:
• производства и дейности, нарушаващи околната среда.
Обхват - включва основно модули в равнинните части на общините Костинброд, Божурище и Елин
Пелин (5 ).
Модул тип “Б”
Характеристика:
• относително линеарна по пространствено
структуриране и буферна по протежение на инфраструктурните коридори;
• населените места са със заварена точкова
селищна структура. Подкрепата им в прогнозното
проучване (хипотеза за прогнозно развитие) се основава на избор на привилегировани точки по основните комуникации;
• горски територии с над 50% с необходимост
от поддържане, възстановяване и рекултивация на
нарушени територии.

Препоръчва се стимулиране на:

• доизграждане на опорните центрове по от-

ношение на социална инфраструктура, производства за ангажиране на свободните трудови ресурси;
• създаване на пазар на свободните и неизползвани съществуващи фондове;
• създаване на програми за осигуряване на
развитие на опорните центрове като жизнени и стопански пространства със собствено и самостоятелно значение;
• предвид програмите за конверсия се предлага преструктуриране на специални терени и бази;
• екологично доказани производствени и складови дейности;
• повишен стандарт на обитаване в обхвата
на урбанизираните територии;
• стимулира се развитието на подходящи центрове като носители на белезите на структурата
на този тип модул;
• запазването на значението на цялата зона
на културния ландшафт на селскостопански район
с типични селища и по-малки селищни елементи;
• специализация и интензификация на селскостопанското производство.
Не се допускат:
• производства и дейности, нарушаващи околната среда.
Обхват - 45 мин. транспортен изохрон от
София по основните комуникации: София-Калотина
(коридор №4), към Своге - II-16, автомагистрала
“Хемус”, автомагистрала “Тракия”.
Модул тип “В”
Характеристика:
• дисперсна селищна мрежа с няколко обособени центъра; - населени места с тенденция за непрекъснато намаляване на населението и смяна на
функцията от постоянно обитаване във временно
обитаване (индивидуален вилен отдих);
Препоръчва се стимулиране на:
• развитие на селскостопанското производство - предимно пасищно животновъдство с производство на част от необходимите фуражи;
• индивидуален вилен отдих с допълване и изграждане на необходимото инфраструктура за създаване на условия за постеренно навлизане на формите на селския туризъм;
• залесяване на непродуктивни земеделски земи с тенденция за промяна на статута на предназначението им;
• възстановяване и развитие на значението и
функционалното многообразие на свободните пространства като едри, взаимосвързани и относително неразчленени природни потенциали, като жизнени пространства за диви животни и растения, като зони за отдих и регенерация в незастроена ес-

Развитие на зоната на влияние на София

тествена среда, а и като
• структурообразуващи устройствени елементи (коридори, пояси, клинове и др.);
• в районите с явно изоставане в качеството и
условията на живот, с настъпил или очакван отлив,
следва да се стабилизират и подобряват жизнените предпоставки.
Не се допускат:
• дейности, нарушаващи естествената природна среда.
По-значителната част от териториалния обхват на общините:
Драгоман, Сливница, Горна Малина и изцяло
община Годеч.
Ресурсите на общината, които изискват особено внимание се състоят в:
• Управление на общината на пазара на индустриални имоти и инфраструктура;
• Общинска промоция на технологии и индустриални дейности и инвестиционна притегаемост.
Пространството в активната зона на влияние
на София изисква:
• За Радомир, Кремиковци – конверсия;

Негативни условия
Деградирала жилищна среда;
Ограничени национални и
международни инвестиции;
Ограничена държавна и
обществена поземлена собственост;
Все още неефективно законодателство;
Недостатъчна, неефективна и морално
остаряла инфраструктура;
Застаряващо население;
Конкуренция на балканските
столици: Белград, Солун, Атина.
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• И развитие на селищния потенциал на Костинброд, Своге, Елин Пелин, Нови Искър, Ботевград,
Правец, Перник, Брезник, Бобовдол, Златица.
Специализирани програми – трябва да се разработят за:
• Конверсия на производствените зони;
• Нови производствени зони, технологични паркове и бизнес паркове;
• Научно-изследователски и образователни
центрове.
Необходимостта от Евроинтеграция изисква:
• Създаване на малки и средни предприятия
на основата на конкуренцията и иновациите;
• Създаване условия за приоритет на потребителя;
• Стимулиране на периферните райони.
На ниво мрежи от градове като асоцииран
член, София участва в европейските инициативи,
при което самото развитие на нови технологии между градовете ги превръща в мрежа, разпределяща
функции между тях и способства за отказ от традиционни обременяващи дейности ( 4 ).
Условията за развитие на столицата се характеризират с:

Положителни приоритети
Географско местоположение;
Високо качество на околната среда;
Древна история и ценности, културно наследство;
Икономика в процес на преструктуриране;
Висок интелектуален потенциал;
Развита система на образователни центрове;
Приоритет на третичния и четвъртичен
сектор на обществено производство.

Уникалността на столицата се определя от
нейното ключово местоположение между Запада и
Изтока – място за пресичане на пет трансевропейски коридора; летище от международен ранг, естествен център на международни телекомуникационни проекти /“ТЕТ” и “ТЕL”/ и Трансбалканската линия ТВL от Истанбул през София до Бари – Италия,
международен далекосъобщителен център, енергиен център /електропроводи-високо напрежение,
преминаващи газопроводи/; център на бизнесструктури от международно равнище; мултикултурен
център, университетски град и туристически център (4 ).
София излиза от сянката на регионалната
си затвореност и попада в полето на все по-засилващата се конкуренция между градовете от
региона.
Разглеждането на европейското пространст-

во и балканското като част от него, в аспекта на
устойчивото развитие поставя основни функции на
европейските градове-центрове, които ги различават от другите териториални центрове.
Развитието на София като европейска столица и включването й в мрежата на европейските столици и мрежата на европейските градове, допринася за евроинтеграцията на България в социалноикономическото и физическо пространство на
Европа.
В зависимост от националните, регионалните
и общински програми за икономическо и социално
развитие се очаква хармонично и устойчиво усвояване и развитие на потенциалите и облекчаване
на столичния град. Новото време ни поставя пред
предизвикателството за създаване на модели за
развитие на София, адекватни на променящия се
свят. В случая “мрежата”, като вероятен модел в
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информационната епоха, с разнообразни точки на
активности, свързани в богата мрежа, позволява
разнообразни конфигурации на човешките
дейности, и демонстрира най-пълно съответствие
на процесите в глобализиращия се свят.
На основата на гореизложеното и със създаването на система от стимули за развитието на
града, може да се постигне устойчива структура
от мрежов тип на София.
Литература
1. Шишманова, М. 1995, Стратегия за развитие на
селищната мрежа в Република България,
НЦТРЖП, ФОРЕС, София
2. Шишманова, М. 1999, «Център-периферия» изследване на различия, Сб. Научно-практическа конференция с международно участие, Велико
Търново, ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» и
Икономически институт, БАН, «Горекс Прес»

3. Шишманова, М. 2001, Щрихи за политиката на
селските райони, Сб. Юбилейна международна
конференция «Предизвикателствата пред икономическата наука и образувание в началото на ХХІ
век», С А «Д. А. Ценов», Свищов, т.1
4. Шишманова, М. 2001, София и евринтеграцията- регионални аспекти, Сб.Научна конференция «Социално-икономически проблеми на евроинтеграцията на България – регионални аспекти»,ЮЗУ «Неофит Рилски», Благоевград,
«Н.Рилски»
5. Червенкова Р. и др 1999, Схема за териториално-устройствено развитие на зоната на активно
влияние на гр.София, ОГП – предварителен
проект, София

DEVELOPMENT OF SOFIA AREA OF ACTIVE IMPACT
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South- West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
It could be expected that the area of active impact of the city of Sofia is to be expanded, following the development of the national and European transport corridors. Besides, on the basis of a structural analysis of the territory
(urbanized, rural territories, infrastructure, economic areas, etc.) it was concluded that it is possible to achieve a stable
structure of Sofia of network type. The modular (A, B, C) division of the territory and the use of “the network” as a
likely model in the age of information technology, with its various activity points linked into an ample network, allowing
manifold human activities, would express its fullest compliance with the processes of globalisation.
Key words: inner belt, outer (peripheral) belt, diffusion, centres, natural resources, recreation, transport corridors,
demographic potential, area of active impact, agglomeration, compact city, network of towns and villages, urbanized
territories, social and technical infrastructure, rural regions, culture and history herritage, modules.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)
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ОТНОСНО КАРТОГРАФСКИТЕ МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ПЕРИОДА 1997-2003 Г.
Венета Коцева
Лесотехнически университет - София
Дискутирани са картографските методи, използвани в специализираните издания на Националния статистически институт (НСИ) за представяне на разнородна статистическа информация, описваща устойчивото развитие на околната среда в България през периода от 1997 г. до 2003 г включително. Направен е картографски
анализ на отпечатаните картосхеми. Дадени са препоръки за подобряване на тяхното съдържание, ефективност
и представителност от картографска гледна точка.
Ключови думи: картографски методи, тематични карти, разнородна статистическа информация, устойчиво
развитие, околна среда в България.
Key words: cartographic methods, thematic maps, heterogeneous statistical information, sustainable development, environment in Bulgaria.

1. Въведение.
Безспорно е голямото значение на проблемите, свързани с изучаването на околната среда
както в национален, така и в международен мащаб.
Затова се обръща голямо внимание и се отделят
значителни финансови ресурси за управлението на
устойчивото развитие. Това е едно от предизвикателствата пред България във връзка с нейното присъединяване към Европейския съюз (ЕС). Статистиката като наука и практика заедно със съвременните информационни технологии е интегрирана в
цялостния процес на устойчивото развитие на ЕС
на 3 нива:
- европейско ниво - чрез европейската статистика и нейната служба ЕВРОСТАТ в Люксембург;
- национално ниво – у нас Националния статистически институт (НСИ) в София;
- регионално ниво - териториално-статистическите бюра (ТСБ) в 28-те областни града.
В настоящия доклад предмет на изследването са картографските методи, използвани в специализираните издания на НСИ за представяне на разнородна статистическа информация, описваща състоянието на околната среда в България през периода от 1997 г. до 2003 г включително. Използваните географски информационни системи (ГИС)
като бързо и удобно средство за картиране следва
да бъдат прилагани много внимателно и професионално от гледна точка на картографската наука,
която е тяхна основа и методика още от самото им
въвеждане.
2. Обхват и съдържание на разнородната
статистическа информация за околната среда –
обект на картиране.
НСИ и неговото издателство с печатница
„СТАТПРИНТ” издават ежегодно бюлетини на тема „Околна среда”. Тук вниманието ще бъде фо-

кусирано върху последните 7 издания [1, 2, 3, 4,
5, 6, 7]. В тях са публикувани данни от статистическите изследвания и т.н. от издателя „тематични
карти”, свързани с устойчивото развитие на околната среда в България. Представянето на данните
и във вид на тематични карти се е наложило благодарение на нагледния характер на картографското
представяне и на възможностите за бързо възприемане на голямо количество цифрова информация
по териториален признак. До 1996 г. включително
издаваните от НСИ бюлетини „Околна среда” нямат приложения с тематични карти, сепарирани в
края на всеки бюлетин, а имат диаграми, таблици,
графики и единични тематични карти, разположени в текстовата част на изложението.
Информацията в бюлетините за околната среда в България е систематизирана в няколко основни рубрики:
1. ВЪЗДУХ - Емисии на вредни вещества в
атмосферата;
2. ВОДА - Водовземане, водоснабдяване,
водоползване; отпадъчни води; пречиствателни
станции;
3. ОТПАДЪЦИ - Производствени отпадъци,
несъдържащи вредни замърсители; битови и строителни отпадъци;
4. Защитени природни обекти;
5. ШУМ – шумово натоварване;
6. РАЗХОДИ за придобиване на дълготрайни
активи с екологично предназначение и за тяхното
поддържане;
7. Дълготрайни материални активи (ДМА) с
екологично предназначение;
8. Наказани престъпления и осъдени лица,
свързани с околната среда.
Почти за всяко от гореизброените 8 явления и
елементи на природната среда има изработени териториални схеми, наречени от издателя „тематич-
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ни карти”. Тук ще приложим само картосхемите
от последното издание за 2003 г., показани на фигури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Те са посветени на следните актуални теми за устойчивото развитие на околната среда у нас през 2003 г.:
1. Емисии на серни окиси от индустриални горивни и производствени процеси
2. Иззета прясна вода по райони за планиране;
3. Използвана вода по области;
4. Потребена вода от населението по области;
5. Загуби на вода по водопреносната мрежа
и население на режим на водоподаване по области;
6. Действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води по поречия;
7. Дял на третираните отпадъчни води от заустените по области;
8. Образувани неопасни производствени отпадъци по области;
9. Депонирани неопасни производствени отпадъци по области;
10. Събрани битови отпадъци и обслужвано
носеление от услуги по сметосъбиране по области.
Общият брой на анализираните картосхеми,
публикувани в бюлетините за околната среда за последните 7 години, са общо 70 броя, разпределени
по години, както следва: 2003 г. – 10 бр.; 2002 г.
– 11 бр.; 2001 г. – 11 бр.; 2000 г. – 10 бр.; 1999г.
– 8 бр.; 1998 г. – 10 бр. и 1997 г. – 10 бр.
Данните в бюлетините „Околна среда” са агрегирани на отраслово, административно-териториално и природо-географско ниво. Информацията
в тях е представена във вид на „таблици, графики и
тематични карти” според текста, даден в „Предговора” към всеки бюлетин. В изданието правилно
се изтъква, че то „представлява интерес за обществеността, органите за държавно управление, еколозите и икономистите”.
От 2000 г. до 2003 г. включително всеки ежегоден бюлетин включва и акумулирани данни за последните 4 години, предшестващи последната
година, носеща пълното съдържание за околната
среда. Например в [4] са представени и данни по
основни показатели за периода 1996-2000 г.; в [5]
- за 1997-2001 г.; в [6] - за 1998-2002 г. и в [7] за 1999-2003 г.
3. Картографски анализ на отпечатаните картосхеми за околната среда.
Направеният картографски анализ е систематизиран по следния начин:
1. Отпечатаните черно-бели картосхеми в [17] не могат да бъдат наречени тематични карти,
тъй като им липсва: правилна географска ориентация на север; мащаб; географска и/или координатна мрежа; компоновка на картните листове; рамково и извънрамково оформление и други особе-

ности, с което да отговорят на общоприетите у нас
и по света картографски изисквания. Не е трудно
чрез изчисления въз основа на дадената върху картата план-квадратната мрежа – решетка (20 Х 20
km) да се установи, че численият мащаб на всички
картообразни изображения в [7] е 1:2 500 000, а
именованият мащаб е 1см = 25 км. Не представлява проблем да се построи и да се добави и линейният мащаб, с чиято помощ биха могли да се
извършват непосредствени линейни измервания
върху картата.
2. Картата на България е дадена без условен
знак за държавна граница и без надписване на съседните държави, р. Дунав и Черно море. Без тези
надписи е силно затруднено ползването на картното съдържание дори от българи, да не говорим за
чужденци, въпреки че има заглавие и легенда на
английски език. При картирането на всички видове
замърсявания е неприемливо да се дава информация извън държавните граници, тъй като тя е невярна,
непълна, зависи от розата на ветровете, зависи от
наличието или отсъствието на замърсители в съседната държава поради възможността за образуване на химически съединения на базата на ди- и
поли-реагентен принцип. Подобно картиране на замърсявания с произход от България в съседни територии е прецедент и повод за възникване на излишни и непредвидими дипломатически усложнения.
3. Картите от 2001 до 2003 г. са с дадени
общини, области или регионални центрове, като
местоположенията им или не са дадени, или са дадени по точковия картографски метод, но без степенуване по големина на центровете на общините
и областите /градовете/, без надписи на самите имена на населените места. Тези липси правят трудно
и дори невъзможно привързването на информацията за картираните екологични явления и процеси
по геграфски и демографски признак. Възможно е
най-големите замърсявания да са в големите селищни агломерации, но също така е възможно те
да са в близост до индустриални райони, разположени извън населени места, какъвто е случаят с
района на Марица-Изток. Картите от 1997 до 2000
г. вкл. са дадени с неравномерно нанесени наименования на някои населени места, селектирани по
неясен картографски признак.
4. Ползването на фоново оцветяване в 3 до 6степенна черно-бяла скала затруднява силно четенето на 10-те картни изображения в [1-7] поради
близостта на наситеността на фоновете в средния
обхват на скалата. При невъзможност за въвеждане на многоцветни фонове и скали с различна наситеност на отделните цветове за предпочитане е
да се използват различни видове щриховки – хори-
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зонтална, вертикална, полегата, прекъсната или
непрекъсната или други подходящи картографски
похвати, които увеличават възможността за по-бързо и лесно четене на тематичната карта.
5. Неясен и възприетият принцип за използване на различни условни знаци – триъгълници,
кръгчета, квадратчета и кръгови, полукръгови и/или
квадратни диаграми за едни и същи изследвани явления и процеси през отделните 7 години. Нещо
повече, повечето от тези знаци и диаграми са твърде едри по размер и площ, а не дават точна числена информация за процентните съотношения на двата или максимум трите признака, които те
представят. Това е лесно преодолимо, ако до съответните прости диаграми се запишат с арабски
цифри точните съотношения в проценти. Подобна
практика е имало върху отделни карти в отделни
години, но е епизодична и прекъсната неоправдано.
6. Когато се дава информация за водите – питейни и отпадъчни, а също и за селищните пречиствателни станции, тя е силно обобщена върху 6-те
региона, без да е дадено нито едно населено място по местоположение с т.н. „поансон” (международно приет термин в картографията за условен
знак за населено място) и името му, без хидрографската мрежа с нейната характерна структура
(по-големи езера, реки, язовири и пр.), разклоненост и надписване, без транспортната мрежа, която да включва поне железопътната и първокласната пътна мрежа. Слоят с населените места е
задължителен, а надписването им следва общите
правила в картографията: винаги вдясно от
поансона, с тънки букви, в съответния стандартен
шрифт и без застъпване с други надписи. Допуска
се по изключение надписване на населените места вляво от поансона, малко под или малко над
поансона.
7. Още нещо за реките, през периода 1998 –
2003 г. те са дадени без линеен условен знак и
стрелка с посоката на оттока, а само с хоризонтални надписи. Надписването на реките се подчинява на точни правила, следва тяхната извитост, а
посоката на надписване е от извора към устието.
Само през 1997 г. картосхемите за пречиствателните станции за отпадъчни води по райони и отведените отпадъчни води по поречия са показани при
наличието на хидрографската речна мрежа, макар
и с хоризонтални надписи на реките.
8. Картните изображения на образуваните и
на депонираните неопасни производствени отпадъци и на събраните битови отпадъци по области имат
почти секретен вид. От тях не може да се види нито къде отпадъците са най-много по количество,
нито къде точно се депонират – в близост или не
до населените места, тъй като самите населени
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места не са показани по местоположение върху
картните изображения.
9. В някои от картните изображения има някои странни особености. Например върху картосхемите за емисиите на серните окиси от индустриални горивни и производствени процеси има обхват в легендата от 500 до 580 t/km2 , какъвто и
през 2002 г., и през 2003 г. няма картиран. За да
облекчат ползователя, съставителите на картосхемите им подсказват с арабска цифра, поставена в
малки скоби, в колко квадратчета трябва да търсят
съответното количество замърсяване. Странно е
също, че се мени обхватът само в най-замърсената част на обхвата – докато през 2001, 2002 и
2003 г. той е от 500 до 580 t/km2, то през 2000 г.
той е от 500 до 1 510 t/km2, през 1999 г. е от 500
до 1 000 t/km2, през 1998 г. е от 500 до 1 150 t/
km2, а през 1997 г. е от 125 до 1 250 t/km2 и от
1250 до 1 500 t/km2. Правилото в подобен случай
изисква на се укаже, че замърсяването е над 500
t/km2.
10. Друга особеност при картирането в картосхемите, респ. фиг. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 е, че
те ползват всяка година различни скали, т.е. скали
с различно категоризиране и различни обхвати „отдо” за отделните числени параметри. Този факт
прави невъзможно непрекъснатото /континуалното/
изучаване на процеса на намаляване или увеличаване на замърсяванията в едни и същи ареали.
Невъзможни са и сравненията по метода на суперпозицията /наслагването/ на т.н. прозрачни карти
една върху друга. При компютърно изработване на
картите това е т.н. „овърлей” на слоеве от различни епохи със или без натрупване на замърсяванията по количества върху един и същ ареал или в
съседни ареали.
11. В бюлетина за 2003 г. липсва картосхема на общинските депа и събраните битови отпадъци по области. Такава картосхема има за 1997,
1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 г., като е използван странен вариант на метода на стрелките
(векторите).
12. Изданията се нуждаят от редактор-картограф и коректор-картограф. През 2002 и 2003 г. в
картосхемите за емисиите на серните окиси се забелязва една и съща груба грешка в легендата на
английски език, където мрежата е описана като
„920х20 km grid)”, а всъщност е „(20х20 km grid)”.
Компоновката на картосхемите и легендите към
тях се нуждае от подобрение и унификация. При
картосхемите за депонираните неопасни отпадъци по области и за 7-те години има излишни повторения в дименсиите. Последните са дадени и в заглавието на картосхемата и в легендата, като излишното е в заглавието.
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Фигура 1. Емисии на серни окиси от индустриални горивни и производствени процеси
през 2003 год.
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Фигура 2. Иззета прясна вода по райони за планиране през 2003 год.

Фигура 3. Използвана водa по области през 2003 год.
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Фигура 4. Потребена водa от населението по области през 2003 год.

Фигура 5. Загуби на водa по водопреносната мрежа и население на режим на водоподаване
по области през 2003 год.
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Фигура 6. Действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води по поречия
през 2003 год.

Фигура 7. Дял на третираните отпадъчни води от заустените по области през 2003 год.
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Фигура 8. Образувани неопасни производствени отпадъци по области през 2003 год.

Фигура 9. Депонирани неопасни производствени отпадъци по области
през 2003 год. - тонове на кв.км.
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Фигура 10. Събрани битови отпадъци и обслужвано население от услуги по сметосъбиране по
области през 2003 год.
12. Тук няма да обсъждаме проблемите за
генерализацията на картираните явления и процеси,
както и за избраните картографски методи на
изобразяване. Те ще бъдат обект на разглеждане в
една следваща разработка.
4. Необходимост от картографска подготовка на бъдещите еколози, статистици, икономисти,
екомениджъри и специалисти по стопанско
управление.
В ЛТУ само студентите от специалност „Екология и опазване на околната среда” (ЕООС) изучават интегралната учебна дисциплина „Геодезия
и картография” [8, 9]. В частта по “Картография”
се разглеждат обобщено основните теми и проблеми на тематичното и екологичното картографиране, без които е невъзможно създаването и
ползването на карти за различни явления и процеси в екологията и опазването на околната среда.
Темите третират проблемите за: съставяне и използване на картите; понятие за математичната основа на картите; картографски знаци и методи за
изобразяване съдържанието на картите; методи за
изобразяване на релефа; надписи върху картите;
картографска генерализация - същност и фактори;
генерализация на явления, локализирани по точки
и по линии и с непрекъснато разпространение;
класификация, видове и типове географски и тематични карти и атласи; класификация на картите
по мащаб и територия, по тематика и предназна-

чение; типове географски и тематични карти; географски и тематични атласи - същност и
класификация.
При преподаването по картография в ЛТУ, найобщо казано, се следват опитът и традициите на
Московската картографска школа, представена от
проф. Салишчев [10], проф. Берлянт [11], доц.
Сваткова [12] и др., както и на българската картографска школа, представена в близкото минало в
УАСГ от проф. Дюлгеров [13], проф. Коен [14, 15],
Бочарова и Катранушкова [16], а в Софийския университет от доц. Ив.Чолеев [17, 18] и др. По исторически сложили се обстоятелства нашата картографска школа е традиционно свързана с Московската [10, 11, 12], а не със Западно-Европейската
картографска школа [19, 20], Северо- и ЮжноАмериканската и други школи. Преподаването на
дисциплината „ГИС” на студентите от специалностите „ЕООС”, ”Горско стопанство”, „Стопанско управление” и „Ландшафтна архитектура” в ЛТУ изисква сериозни предварителни познания по
картография. Само ако се познават и прилагат основните принципи на картографското изобразяване,
може да се получават представителни картни
продукти, проектирани с помощта на основните картографски методи и с помощта на ГИС. Предварителното проектиране на карти в часовете за упражнения по картография води до много по-добри резултати при следващи работи с ГИС. Затова наши-
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те студенти от специалността „ЕООС” разработват малки проекти въз основа на цветни карти, дадени в [9], като използват изучаваните 11-те вида
картографски методи: метод на условните знаци;
метод на линейните знаци; метод на изолиниите;
метод на качествения фон; метод на количествения фон; метод на локализираните диаграми; метод на точките; метод на ареалите; метод на знаците за движение; метод на картодиаграмите и метод на картограмите.
1. Уместно е да се въведе изучаването на избираема учебна дисциплина в последния курс на
бакалаврите или в курса на магистрите, както е в
много европейски университети, готвещи еколози,
екомениджъри и специалисти по опазване на околната среда: “Картография на околната среда”,
т.нар. “Environmental Cartography”. Този учебен
предмет е подходящ също за специалистите по стопанско управление и за магистрите-инженери по
горско стопанство. Същият курс се чете на тези
специалности в Техническия университет в Дрезден
[19] и в университетите в Чехия, Словакия, Полша,
Австрия, Словения и др.
2. Препоръчително е да се организират “специализации”, т. нар. “post-graduate study”, за еколози, икономисти и инженери-лесовъди – магистри и бакалаври, които не са изучавали “Картография на околната среда” с цел повишаване на
тяхната професионална квалификация в тази важна,
актуална и бързо развиваща се научна област.
3. Проблем в преподаването по картография
е липсата на специализирана учебна литература
по тази тематика, ориентирана за еколози, икономисти и екомениджъри и особено липсата на систематизирани изложения на курсове по “Картография на околната среда”. Известен труд в тази
област е този на Пржевлоски, Ковалски и Сжочански
[21].
4. Направеният картографски анализ на отпечатаните картосхеми на тема „Околна среда” в бюлетините от [1] до [7] по никакъв начин не омаловажава тяхната стойност. Като член на Висшия статистически съвет при НСИ от 1998 г., който е един
съвещателен орган на управлението на НСИ, авторката се чувства съпричастна да даде своите виждания и препоръки не само като икономист, а и
като професионален геодезист и картограф. Целите
на настоящия доклад са методологични, чисто научни и утилитарни. Разработката има методически и препоръчителен характер с оглед на едно бъдещо подобряване на съдържанието, ефективността и представителността на тематичните екологични карти, издавани от НСИ, от гледна точка и на
модерната статистика, и на съвременната практическа картография. Те не изискват повишени фи-

нансови разходи, а повишен интелектуален и научен принос в тях.
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ABOUT THE CARTOGRAPHIC METHODS USED AT REPRESENTATION
OF STATISTICAL INFORMATION FOR THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENT IN BULGARIA DURING THE
PERIOD OF 1997-2003
Veneta Kotseva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The cartographic methods used in the specialized editions of the National Statistical Institute (NSI) for representation of heterogeneous statistical information, describing the sustainable development of environment in Bulgaria
during the period from 1997 to 2003 including, have been discussed. A cartographic analysis of the printed mapschemes has been performed. Some recommendations for improvement of their content, effectiveness and representativeness from cartographic point of view have been done.
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ИЗТОЧНИЦИ НА АКТИВНОСТ В ТУРИСТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО.
УСТОЙЧИВОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ ПРИ ПРОМЕНИ
Мария Станкова
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Съвременните условия на глобализиращи се обществено-икономически процеси налагат във все по-голяма
степен необходимостта от търсенето и разкриването на първопричините, провокиращи сложните процеси в
пазарното пространство.
Туристическите пазари през последните години се отличават с нарастваща динамичност. Наблюдаваните на
тях тенденции поставят редица въпроси, които представляват както теоретичен, така и практически проблем при
планирането и реализирането на стратегическата маркетингова активност на туристическите структури.
Като основни организационни структури на туристическия пазар се открояват туристическите агенции. В
своята съвкупност те изпълняват важни производствени и пласментни функции, като способстват за постигането на завършеност на процеса на туристическо обслужване. В условията на ускорен преход на България към
европейското пазарно стопанство и излизането на международния туристически пазар, българските туристически агенции са изправени пред нови предизвикателства Разкриването и овладяването им може да се постигне само
при наличие на подходящи теоретични модели и практически инструменти, основани на принципите на маркетинг мениджмънта. Липсата им у нас поставя туристическите агенции извън процесите на перманентна промяна,
наблюдавани в туристическото пространство и ограничава ефективността на функционирането и развитието
им.
Същевременно изследваната проблематика има и друг аспект, насочен към постигане на устойчивост.
Устойчивостта като категория се изследва от теорията на нелинейната икономика и се основава на теорията за
хаоса. Посредством установената по между им връзка се извеждат динамичните процеси в пазарното пространство.
Конкретните стратегически подходи се задават въз основа на маркетинг мениджмънта. Адаптирането на теоретичните постановки на маркетинга и мениджмънта към дейността на туристическите агенции би разкрило нови
възможности за посрещане на постоянните пазарни предизвикателства.
Ключови думи: глобализация, хаос, ред, порядък, активно поведение на туристическите агенции
Key words: globalization, chaos, order, tour operators’ active behavior

Съвременните условия на глобализиращи се
обществено-икономически процеси налагат във все
по-голяма степен необходимостта от търсенето и
разкриването на първопричините, провокиращи
сложните процеси в пазарното пространство.
Туристическите пазари през последните години се отличават с нарастваща динамичност. Наблюдаваните на тях тенденции поставят редица въпроси,
които представляват както теоретичен, така и практически проблем при планирането и реализирането на стратегическата маркетингова активност на
туристическите структури.
Като основни организационни структури на туристическия пазар се открояват туристическите
агенции. В своята съвкупност те изпълняват важни
производствени и пласментни функции, като способстват за постигането на завършеност на процеса на туристическо обслужване. В условията на ускорен преход на България към европейското пазарно стопанство и излизането на международния
туристически пазар, българските туристически
агенции са изправени пред нови предизвикателства Разкриването и овладяването им може да се постигне само при наличие на подходящи теоретични
модели и практически инструменти, основани на
принципите на маркетинг мениджмънта. Липсата
им у нас поставя туристическите агенции извън процесите на перманентна промяна, наблюдавани в

туристическото пространство и ограничава ефективността на функционирането и развитието им.
Същевременно изследваната проблематика
има и друг аспект, насочен към постигане на
устойчивост. Устойчивостта като категория се изследва от теорията на нелинейната икономика и се
основава на теорията за хаоса. Посредством установената по между им връзка се извеждат динамичните процеси в пазарното пространство. Конкретните стратегически подходи се задават въз основа на маркетинг мениджмънта. Адаптирането на
теоретичните постановки на маркетинга и мениджмънта към дейността на туристическите агенции
би разкрило нови възможности за посрещане на
постоянните пазарни предизвикателства.
Трябва да се отбележи обаче, че в голямата
си част българските туристически агенции все още
не са готови да възприемат модерните подходи за
пазарна активност. При все, че процесът на преход към пазарно стопанство у нас, както и последвалата адаптация към условията на международния туристически пазар се отличават с висока степен на динамичност. Това в допълнителна степен
способства за възникването на елементи на неустойчивост, както и повишава риска, в условията на
който оперират българските туристически агенции.
Във връзка с това познатите класически маркетингови подходи са неефективни. Туристическите аген-
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ции са изправени пред необходимостта от усвояването на инструментариума на маркетинг мениджмънта, така че да са във възможностите си да възприемат активно поведение в условията на пазарна динамика. В резултат, дейността им придобива
многопластов характер и предполага извършване
на анализ на туристическите пазари, на които се
оперира, измерване и прогнозиране на пазарната
среда, разработване на пазарни стратегии, ориентирани към постигане на устойчивост в динамична
среда, както и реализиране на съвкупност от активни публични акции.
В логиката на изложените мисли основната
изследователска теза на настоящия доклад е насочена към извеждане на източниците и причините
на промените в туристическото пространство, провокиращи активността на туристическите агенции
и към предлагане на вариант на стратегическо фирмено поведение.
ред

Към етимологията на хаоса и съвременния

Развитието на съвременните пазарни отношения във все по-голяма степен се определят от думи като “неподреденост”, ”хаос”, ”аморфност”,
”непредсказуемост”, ”нелинейност”, ”непериодичност”. Първоизточникът на понятията се открива в
Теорията за хаоса. Появата й обръща внимание на
същността на “промяната”, а хаоса обяснява като
“специално динамично движение, произлизащо от
детерминистични уравнения и разкриващо изключителна чувствителност от началните условия на
системата” (5/1987:35). Така зададеното от нея
определение е съпоставимо и с трактовката, давана на понятието “хаос” от съвременната математика.
За първи път в писмен източник думата хаос
се среща в труда на древногръцкия мислител
Хезиод (5/1987:41). През 8 век пр.н.е. в своя труд
“Теогония” той дава следното обяснение на това
“как са се появили боговете, земята, реките, безграничното море, бляскавите звезди и широкото небе” – “първо хаосът е започнал да съществува”.
Според Хезиод, хаосът има темпорален приоритет и съществува заедно с недифиренцираното състояние на света от вечността, проявявайки се чрез
процепа, образувал се при разделянето на Небето
от Земята (5/1987:41). Така представена, последователността от събития има неслучаен характер.
В гръцкия език съществителното процеп -cбпн- произлиза от глагола cбiuw- изригвам, зейвам, процепвам (се). “Процепването” за което говори Хезиод
има чисто субективен и спонтанен характер, а самият хаос се приема в античната митология като
не-у-редена първопотенция на света. В “Теогония”
генеалогията на боговете утвърждава хаоса, като
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именентно притежаващ способността да поражда
от-себе-си (5/1987:41).
Възприемайки хаоса като “зеене”, в Античността се смята, че “зее нищото”. И това “нищо”
има собствени характеристики – тъмно, безформено, неизвестно нищо, съществуващо само доколкото е оформено от границите на реда и природата.
През следващите векове – 6-5 век пр.н.е. –
интерпретации на Хезиод се откриват в орфическите теогонии, където Небето и Земята се разделят и в резултат “тъмният и ветровит” хаос, посредством “животворящата” поява на Ерос се трансформира във фона, на който е построен света
(Визгин, П., 1982:92). По сходен начин “вижда” хаоса и Овидий. В построеният от римския философ
модел представата за хаоса като “зейнала празнота” еволюира до идеята за “груба и неоформена
маса от елементи, от които външна на хаоса сила
(божество или по-висша природа) формира реда в
света”. В резултат, хаосът губи своята спонтанност
и това се дължи преди всичко на факта, че Овидий
е повлиян в разсъжденията си от учението за четирите елемента – земя, въздух, огън и вода.
Най-общо в Античността хаосът се приема за
първично безформено състояние на света, отличаващо се с иманентна спонтанна способност за трансформации и пораждане или с определен божествен статус. Днес са познати множество интерпретации, обслужвали различните антични системи или
школи. Така например, Акулузай и Ферекид приемат хаоса за начало на всяко битие, с тази
особеност, че Ферекид го отъждествява с водата
като първопотенция.; Еврипид припознава хаоса в
пространството между небето и земята; Аристофан го приема за първопотенция във вида на
митическо същество, което посредством брака си
с Ерос поражда птиците – основа на целия живот
във философията му. Платон идентифицира хаоса
с пространството, като го приема и за първоматерия, а Аристотел посочва, че хаосът е място за
всички тела. Школата на стоиците разглежда хаоса едновременно като първоелемент, чрез връзката му с водата и като физическо понятие, обозначаващо мястото, необходимо за съществуването на телата; същността на учението свежда хаоса до “пределно разреждане” на материята – той
“разделя” елементите и техните живи творения. У
Марк Аврелий и Овидий, както и при неоплатонизма се открива диалектическата концепция за хаоса като всепораждащо и едновременно всеунищожаващо начало.
През следващите векове идеята за хаоса еволюира и наред с принципната си устойчивост и неизменност хаосът става начало, провокиращо процеси на разделение и възникване в умопостигаемия
свят.
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Античното космогенично обяснение на хаоса,
следвано от началните философски интерпретации
(първоначало и пространство) в християнството намира израз в конфликт между Бог и хаос като място на безредие, състояние на безформеност, безсмислено съществуване и пр. (Йоан), (Исая,
Йеремия, книга на Йов).
Опитите на философите от Античността,
теолозите, а в последствие и философите от Новото
време, както и учените след Джеом Кларк Максуел
са насочени към “дискретизиране” и трансформиране на понятието за хаос. Следвайки подобна логика Дж. Стюарт Мил експлицитно изразява тенденцията при епистемологическото тълкуване на
понятието хаос. Той приема за единствено рационална онази позиция, при която за хаоса и неговите предикати може да се говори, изхождайки от
същността и съдържанието на понятието, чрез присъщите им средства. В този смисъл хаосът не може да бъде описан и въобще разбран без да се
възприеме за изходна точка смисълът, влаган в
Античността в гръцкото kosmoV, а днес в понятието ред. И ако Античните мислители говорят за хаоса апофактически, приемайки го за не-нищо, или
за липса на ред, сигурност и познание, то философите на Новото време, говорейки за хаоса унищожават идеята за него като за абсолютен всепоглъщащ безпорядък.
Всяко “говорене” за хаоса го позиционира като една отправна познавателна система. В резултат на подобни идейни течения през 1938 г. и 1943
г. Норберт Винер в разработките си “Хомогенният
хаос” и “Дискретният хаос” приема, че хаосът би
следвало да се “говори” в множествено число. Това
му позволява да посочи наличието на едномерен и
многомерен хаос, на чист и дискретен хаос, на полиномичен хаос ((Кузнецов, 1975: 178)). След
1970 г. и популяризирането на теорията за дисеинативните структури се “говори” за термодинамичен равновесен хаос и за неравновесен турбулентен хаос. Няколко години по-късно Йорк и Ли
“извършват” първата диагностика на нелинейния
динамичен хаос. Прокарва се идеята за хаоса като
стабилно състояние на динамична система (Р. Мей).
Постепенно хаосът като научно понятие и научен инструмент придобива все по-голямо влияние
като помага за изграждането на космологични
теории. Съвременната наука е склонна да конкретизира като необходими условия за наличие на хаос онези, които могат да бъдат групирани около
нелинейността, апериодичността и силната зависимост от началните условия. Допустимо се отбелязват забележките, че детерминизма е трудно да
бъде избегнат, както и че абсолютният спонтанен
хаос се открива единствено в художествената

литература.
Стремежът на науката да оподрежда хаотичността е естествен. Употребата на абсолютният хаос като понятие предполага преосмисляне на водещия научен логико-номологичен модел. Ето защо все по-често идеята за хаоса като устойчиво
състояние на динамичните системи се използва в
икономиката, маркетинга и мениджмънта като инструмент за преразглеждане на съвременния модел на развитие.
В тази връзка, установяването на настъпващите промени в туристическото (пазарно) пространство в контекста на взаимозависимостта “хаос
- ред” е насочено към определяне на параметрите
на изменчивост и устойчивост на туристическите
субекти и по-конкретно – туристическите агенции.
Най-общо са познати две главни направления
в изследването на посочените параметри. При първото взаимоотношенията им се определят съобразно действието на принципа на съответствие, обвързано с проявлението на принципа на допълнителността (Кузнецов, 1975:178). Постановката изисква при анализа на промените да се извърши успоредна оценка на управленческите процеси, прилагани на макро-, мезо- и микроравнище в обществено-икономическите системи (Узунова, 2004:8).
Второто направление анализира категориите устойчивост и изменчивост на субектите на база принципа на приемственост (по отношение на
промените) в обществено-икономическите системи.
Посредством него, чрез приемствеността се обяснява и “обвързва” съответствието или несъответствието в поведението на субектите при преход от
съществуващи към нови пазарни условия (Узунова,
2004:8).
В специализираната литература за целите на
установяване на динамични промени се прилага
приоритетно и принципа на трансформация. Предназначението му е насочено към осигуряване на
необходимостта от постоянно определяне на границите, формите и съдържанието на количествените и качествени изменения на макро- и микросубектите при поддържане на определено желано състояние в условията на устойчивост.
Във времево отношение промените могат да
се дефинират като устойчиви или неустойчиви, частични или цялостни, както и имат различен обхват
и продължителност на проявлението. Съблюдаването на принципа на трансформация при изхождане от отношението “хаос-ред-порядък” показва, че
количествените изменения в субектите се определят като изменения, провокирани от необходимостта за запазване на определена линия на поведение;
докато качествените изменения настъпват във връзка с необходимостта от запазване на възможнос-
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тите за промяна в поведението на икономическите
субекти (Виноградов, 1973:98-100).
Прилагането на принципа на трансформация
е свързано и с детерминирането на някои основни
източници на промени (Узунова, 2004:13), като:
- тип, състав, характер и активност на протичащите процеси в пазарното стопанство, провокиращи промени в макро- и микросубектите
- ресурсна осигуреност и времеви и пространствени приоритети за макро- и микросубектите
- съществуващи ценностни системи и съпоставимост между тях в рамките на отделните обществено-икономически системи
- степен на хаотичност на протичащите процеси.
Източникът на съществуващата зависимост
между туристическите агенции и източниците на
промени в туристическото пространство обяснява
протичането на наблюдаваните изменения в поведението и състоянието на отделните агенции, посредством условията, обхвата и посоката на въздействащите промени. При което, устойчивостта на туристическите агенции се определя като вид балансирано отношение – реакция на субектите – агенции на въздействието на промените (Кацура,
1986:60).
Устойчивото функциониране и развитие на туристическите агенции се влияе най-вече от оценяването и избора на въздействието на променливи в
маркетинговото пространство, дефиниращи начина на маркетинговото им “включване” в процесите,
протичащи на международния и национални туристически пазари.
Чрез адаптиране на теоретичните постановки
на маркетинг мениджмънта към туристическата
дейност и пазари, може да се приеме, че туристическото (пазарно) пространство също е “интегрирана функционално-структурна и стойностно-времева област от маркетингови дейности, процедури
и техники, насочени към поддържане на определена линия на поведение на нетипични изменения,
свързани с фирменото развитие” (Узунова,
2004:76).
Подходът на конкурентния клъстер
През последните четири години България се
наложи като сигурна и популярна туристическа
дестинация. По данни на Министерството на ико-
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номиката и Industry Watch страната успява да привлече “повече туристи от всеки от водещите пазари”1 . Наблюдава се нарастване на пазарния дял на
българския туристически продукт в редица традиционно изпращащи туристи страни като Германия,
Холандия, Русия и Великобритания.
Според Световната туристическа организация
данните за 2004 г. регистрират ръст на посещенията на чуждестранни туристи спрямо 2003 г. за
всяка от водещите дестинации, успоредно с пренасочване на международните туристопотоци към
Европа. Засиленият интерес към района като цяло
има важни последици за България. Сравнението на
приходите по страни също показва, че България се
намира в район, в който се генерира относително
висок обем на приходите.
При така създадената пазарна ситуация бъдещето на туристическата индустрия на България
може да се осигури при възприемане на “секторния” тип растеж, който се основава преди всичко
на междуотрасловата концентрация и обвързаност
при създаване на секторни групи или още клъстери (Engass, P.1998:35).
Глобалните заплахи за туристическата индустрия, произтичащи от международния тероризъм и
зачестилите природни катаклизми, създават чувство за несигурност в бъдещото й развитие като цяло.
В резултат се наблюдават значими количествени и
качествени изменения в туристическото пространство. По повод на това туристическите агенции също преоценяват и преструктурират начина
на функциониране.
В рамките на концепцията за “секторния” тип
растеж или още за конкурентния клъстер се
приема, че определени отрасли и подотрасли в дадена икономика имат по-близки връзки по между
си. Туризмът е свързан със селското стопанство,
транспорта, образователната система, опазването на природата, опазването на културно-историческото наследство и т.н. Такава именно група от
свързани отрасли, сектори или още структури се
обозначават като клъстер (грозд от английски).
Концепцията на конкурентния клъстер се основава на факта, че промените в един от отраслите,
секторите или структурите в групата или грозда се
отразяват и на останалите. Стимулирането на водещият отрасъл води до косвено стимулиране и на
останалите. В резултат, определен район, страна

1 По последни данни средствата за международен туризъм, изразходвани в 10-те страни с най-големи
разходи за международни пътувания са намалели с около 5 млрд. долара през 2003 г. Трите водещи азиатски
дестинации – Япония, Китай и Хонконг – отчитат спад в туристическото търсене. В Европа с намаляващи
темпове се проявява търсенето в страни като Германия, Холандия, Дания и Швейцария, докато във Великобритания
и Ирландия се забелязва ръст от 6% и от 4%. Значителен обем на туристическо търсене има и при Русия, за
която се отчита ръст от 10%.
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или дейност получават конкурентно предимство (и
във връзка с туризма) не само в единия, а в цялата
група от свързани отрасли, сектори или структури.
Такава група се обозначава като конкурентен
клъстер.
Подходът на конкурентния клъстер е подходящ модел за постигане на целите на туристическите агенции в България. Основна предпоставка за
неговото предлагане и сравнителното предимство
на създавания от тях туристически продукт, основано на богатството от природни и културни забележителности в страната (Национална стратегия за
екотуризъм). Клъстерът дава възможност на малките и средни предприятия – туристически агенции
– да се конкурират на национално и международно ниво. Той би могъл да им осигури по-добър достъп до информация и ресурси, успоредно с гарантиране на гъвкавост спрямо неблагоприятните
въздействия, както и бърза адаптивност към нововъведенията.
Моделът на конкурентния клъстер на туризма в България може да се разглежда и като система от стратегически връзки, към които могат да се
насочат съвместните усулия на донори, частен сектор и правителство по конкретни програми за развитите на туризма.
Конкурентният клъстер е модел, който може
да се използва от доставчици на туристически услуги – туристически агенции – като основа за изграждане на нови туристически инициативи на територията на страната. Клъстерът би могъл да се основава на развитието на партньорства и дейности,
които включват работа в мрежа, обучение, обмен
на информация, лобиране в полза на промени за
подобряване на инфраструктурата, политиката и
нормативната база, интегрирано с местните, областните и централните власти и законодателни
органи. Чрез подобна коалиция е възможно повишаването на ефективността при предоставяне на
експертна помощ за целите на маркетинга и мениджмънта на туристически структури в България и
създаването на връзки с резервационни системи и
други регионални мрежи.
Дейността на туристическите агенции е насочена както към предоставяне на туристически услуги на пътуващи, така също и към генериране на
доходи. За да е устойчиво, то следва да е организирано на основата на качествени бизнес умения и
находчивост. Ето защо при развитието на дейността трябва да се вземат предвид различните аспекти на успешното бизнес развитите, като главен елемент за разширяването на фирменото пазарно
пространство. Процесът би бил ефективен (за
условията, при които функционират българските туристически агенции) тогава, когато се създадат

предпоставки за разгръщане на клъстери или още
“мрежи” от ключови бизнес начинания на местно,
национално и международно ниво. Кумулираната
по този начин групова сила разширява възможностите за туристическите агенции за идентифициране на обхвата и посоката на въздействието на
промените, настъпващи в туристическото пространство.
По своя състав, характер и сложност, протичащите в туристическата индустрия процеси поставят нови и различни количествени и качествени
изисквания към дейността на туристическите агенции и резултата от нея – туристическият продукт.
Вниманието на съвременните потребители на туристически продукт е насочено към онези негови
елементи, които гарантират уникалност и “одухотвореност” на преживяването, релакс, но и висока
степен на сигурност по време на пътуване и пребиваване в туристическата дестинация. В тази връзка и съобразно ресурсната осигуреност се задават приоритетите на функциониране и развитие за
туристическите агенции. Общият преглед на ресурсния потенциал на България, като развиваща туризъм страна, разкрива изключително биологично разнообразие и значима съвкупност от културно-исторически - археологически и архитектурни –
паметници. От политическа гледна точка страната
се приема за най-стабилна на Балканския
полуостров, и макар да се намира достатъчно близо до Западна Европа, тя все още се смята за малко познато, недоизследвано място. Посочените факти се оценяват високо в световен план. Именно в
тази посока следва да се търсят приоритетите за
бъдещото развитие на българските туристически
агенции при възприемане на изброените ценности
като сравнително предимство за привличане на туристи на вътрешния и международния туристически пазар и на тази база – за формиране на активно
фирмено поведение.
Анализите на експертите на СТО категорично посочват съществуването на тенденция на динамичен растеж на пазарите на специализираните
форми на туризъм – екотуризъм, културен туризъм, опознавателен туризъм, приключенски туризъм и т.н. Налице е реална възможност, при предлагане на качествен продукт на изброените видове
туризъм българските туристически агенции да възприемат активно поведение и да достигнат лидерски позиции в този разрастващ се пазар.
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SOURCES OF ACTIVITY OF THE TOURIST MARKET AREA. TOUR
AGENCY’S SUSTAINABILITY TO CHANGES
Maria Stankova
South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
The globalization of socio-economic development imposes the importance of searching and revealing of the prime
source, provoking the complex changes in market area.
Through the recent years tourist markets differ with growing dynamic. The occurring tendencies submit number
of questions with theoretical and practical interest to the process of strategic marketing planning and development of
tourist structures.
The fundamental organizational structures of the tourist market are tour agencies. In their variety, they fulfill
important productive and distribution functions and contribute for the conclusion of tourist servicing process.
In the conditions of accelerated economic changes toward European market parameters Bulgarian tour agencies
are up against new provocations, the revealing and mastering of which is possible only trough appropriated theoretical
models and practical instruments, based on the principles of marketing management. The lack of which in Bulgaria
estrange tour agencies from the process of permanent change, observed in tourist market area and restrain the effectiveness of their activity and future development.
At the same time the research have one other aspect, bind in attainment of sustainability.
The sustainability as a category is examined by the theory of non-lineal economics and is grounded on the theory
of chaos. By the means of their mutual relations is possible to deduce the process of changes, occurring through the
market area. The specific strategic approaches are set on the base of marketing management. Their adaptation to the
tour agencies’ activity reveals new possibilities to meet constant market provocations.
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ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНИЯТА НА
АТМОСФЕРАТА
Балин Балинов
Технически университет-София
Използването на икономически инструменти за въздействие върху намаляването на замърсяването на атмосферата от енергетиката позволява ограничаване на нейните външни ефекти, които тя създава. Включването
им в цената на енергията, която плащат потребителите за ползването й, дава възможност за по-добра преценка
на сравнителната ефективност от използването на енергоносителите
Ключови думи: Устойчиво развитие, въздух, емисии на вредни вещества в атмосферата, икономически
инструменти
Key words: sustainable development, air, air pollution , emission in the air

Устойчивото развитие изисква екологосъобразен икономически растеж, но има социална и икономическа цена. Последните десетилетия се характеризират с нарушаване на екологичния баланс, замърсяване на въздуха, намаляване на горските площи,отравяне на почвите, както и изчезването на редица биологични видове. Изгражданото от хилядолетия природно равновесие вече не е в състояние
само да се възстановява поради засиленото антропогенно въздействие, нанасящо непоправими щети на природата и на обществото. Сега съвременното общество, обръща внимание на екологичните
проблеми, но се забавя тяхното решаване.
Нанесени са непоправими вреди на околната среда с неясни бъдещи последици върху следващите
поколения.
Преодоляването на натрупаните екологични
проблеми в страните в преход към пазарна икономика се осъществява в условия на нерешени социални проблеми, които са допълнителна пречка за
своевременното им решаване. Постигането на икономически и екологичен ефект често пъти не е по
силите само на една страна. Редица замърсявания на околната среда, нямат граници, и изискват
задружните усилия на всички страни в даден
регион. Опитът досега показва, че преобладаващи
са командно-забранителни мерки, без да са отчетени съществени резултати. Това е сигнал, че е
необходимо да се преосмисли подходът за постигане на по-добри екологични резултати при съчетаването им на различни равнища - от това на фирмата до национално и световно ниво. Реализирането
поотделно целите в тези области само забавя тяхното развитие или въздейства отрицателно. Така
стремежът за икономически растеж влошава природната среда, диференцира и разслоява обществото на крайно разнородни групи с значителен процент мизерстващо население.
Гонитбата за постигане на висока печалба при
всяко производство замърсява околната среда, съз-

дава отрицателен външен вторичен ефект, натоварва обществото да плаща за неговото преодоляване
или го прехвърля на потребителя. Необходимо е
да се намери подход при който от външен вторичен ефект, да се превърне във вътрешен, да стане
елемент от цената и то по такъв начин, че да не
натоварва този процент от населението, което се
намира на ръба на социалното оцеляване. С използването на икономическите инструменти става
възможно обвързването на частните с обществените разходи. Включването в цената реалните разходи /когато външните ефекти стават вътрешни/
при консумацията на горивата, енергията, водата,
транспортните услуги и заплащането от потребителите са информация за всички потребители за
реалните разходи, генерирани за опазване на околната среда и намаляване на субсидиите, които изкривяват реалната цена. При сегашните условия реалната цена натоварва значителен процент от населението с ниски генерирани доходи. Това изисква да се намери балансът между грижата за природата и за тази част от населението, която не е в
състояние да покрива пълните разходи при потреблението на стоки и услуги замърсяващи околната
среда.
Прилагането на основните икономически инструменти като цени, данъци, такси за замърсители и потребители, търгуеми права за емисия на
замърсители, застрахователни схеми и редица други позволяват реализирането на гъвкавост на замърсителя при постигане на определена екологична цел. За намаляване на замърсяването, въздействието върху замърсителя трябва да се реализира
с по-твърди до по-меки мерки. В условията на пазарна икономика е необходимо запазването на възможността за максимизация на печалбата при чувствителни цени особено когато производителят с
различни средства според производството си замърсява околната среда. Абсолютно незамърсяващи производства няма, но има възможности да
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бъдат ограничавани големите замърсители, да им
се търсят заместващи производства. Обществото
трябва да има яснота за степента на въздействие
върху природата, и да изисква от производителите
да не превишават пределно допустимите концентрации на вещества, надвишаващи поносимостта на
природата.
Налагането на задължителни стандарти и права на замърсяване, изискуемите такси, глоби за
замърсяване са икономическа принуда отразяваща се по различен начин на отделните
производители, тъй като степента на замърсяване
на отделните производства е различна.
Производителите в областта на промишлеността и
химията носят основната тежест и са неравностойни конкуренти на останалите производства.
Необходимо е намирането на подходящ механизъм на важни за обществото замърсяващи
производства, който да позволява намаляване на
замърсеността на природата, но и разпределение
на допълнителните разходи между производители
и потребители. Познат похват според теоремата
на Коуз е проблемите с външните ефекти да се
решат чрез договаряне независимо от правата на
собственост. За чистотата в даден регион с производителите замърсяващи по различен начин околната среда може да се постигне споразумение, чрез
което са защитени и двете страни. Разбира се, право е на собственика да включи в цената разходите
за средствата необходими за подобряване на околната среда. Този подход е възможен, където не са
високи производствените разходи. От друга страна има области за които е налице правна неопределеност, затрудняваща процеса на договаряне /
за въздуха, който се замърсява няма собственик,
неяснота за представителството на имащите право за договаряне/.
България е страна по изпълнението на международните договори за опазване на климата, което е една от настоящите нейни стратегически цели и налага прилагането на Рамковата конвенция
на ООН по Изменение на Климата и Протокола от
Киото.
Протоколът от Киото официално влезе в сила
на 16 февруари 2005 г. след ратификацията на
Руската федерация и изисква от тридесет индустриализирани страни да изпълнят количествените цели за редуциране и лимитиране на своите емисии
на парникови газове. Това дава възможности за откриване на нов пазар с нова стока- въглероден
диоксид. До настоящия момент протоколът е ратифициран от 141 страни. Не са го ратифицирали:
Австралия, САЩ, Монако и Лихтенщайн.
Протоколът от Киото позволява приложението на
икономически инструменти за намаляване на за-
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мърсяването на климата. За България особено важни са “Международната търговия с емисии” и
“Съвместно изпълнение”. Съгласно оценката на
агенцията за независими анализи Пойнт Карбон,
страната е привлекателна за инвестиции и за покупка на редуцирани емисии чрез механизма ”съвместно изпълнение”. Досега в България по проблемите за изменението на климата са подписани
единадесет договора за покупка на редуцирани
емисии. Поради понижен интерес от страна на
бизнеса, ниската цена на единиците редуцирани
емисии и сложната, и неефективна процедура на
финансиране на проектите за съвместно изпълнение целта не е постигната. От друга страна, не помалко важни са и ”Международната търговия с емисии”, където българското правителство въвежда
Схема за зелени инвестиции в страната. Това
означава, че страни изпълнили задълженията си за
намаляване на емисиите на парникови газове и разполагащи със свободни количества емисии могат
да ги продават на държави, които не могат да изпълнят задълженията си по отношение на намаляването на емисиите. България разполага съгласно
прогнозата от плана за развитие на екологичните
процеси до 2014г. със свободни количества емисии на парникови газове за периода от Киото 2008–
2012 г. равняващи се на 395 009 Gg CO2 – екв.
или 79 002 Gg CO 2 – екв. средногодишно.
Средногодишно биха могли да се търгуват 53 838
хил. тона CO2 – екв. или 269 190 хил. тона CO2 –
екв. за целия период от Киото (2008–2012 г.). В
страната се преструктурира икономиката, намаляват се субсидиите в замърсяващите производства,
ограничава се продукцията от енергоемките
производства, което освобождава значителни емисии от вредни газове. В резултат на структурните
изменения делът на търговията и услугите нараства от 22 % до 50 %, а делът на индустриалния
сектор в БВП намалява от 61 % през 1987 г. до 29
% през 2002 г. Структурните изменения в икономиката през периода 1988 – 2002 г. довеждат до
драстично намаление в крайното енергийно потребление с около 55%. Крайното енергийно потребление за единица БВП намалява с 42%. Първичното
енергийно потребление намалява с 45%, а първичното енергийно потребление за единица БВП само
с 28%. През 1988 г. България внася 4.2 TWh електроенергия от бившия Съветски съюз, докато през
2001 г. тя изнася около 7 TWh в съседните страни.
Преминаването на електро енергетиката от импортна към експортна е пряко следствие от преструктурирането на индустрията. Структурните изменения довеждат до ограничаване на продукцията в много производства, както и затварянето на голяма част
от тях. Значително нарасна производството на елек-
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троенергия от ТЕЦ, което довежда да увеличаване
на замърсяването на околната среда. След предсрочното прекратяване на експлоатацията на блокове І и ІІ в АЕЦ “Козлодуй” нараства произведената
електроенергия от ТЕЦ от 46,86% през 2002 на
52% през 2003, а делът на ядрената енергия намалява от 47,93% на 40,6% . С нарастването на
вътрешното потребление делът на произвежданата от ТЕЦ електроенергия ще се увеличава. И през
2003 г. най-значителен дял в замърсяването на въздуха от енергетиката е в района на СМЕК”Марицаизток”. където са емитирани около 69% от общо
отделените серни окиси, 24% от азотните окиси,
41% от въглеродния двуокис. Най-големият източник на емисии от серни окиси и други замърсители е изгарянето на горива за добив на енергия, които формират 80% от емисиите на серни окиси,
59% въглероден двуокис и 32% на азотни окиси1 .
В сравнение с 2002 г. делът на емисиите за добив
на енергия намалява с около 1%. Това се дължи
на въвеждането на съоръжения за улавяне на серните окиси в ТЕЦ, така и на прираста на емисиите
в групите”производствени процеси” с 29% и на
транспорта 10% в групата на “други източници”.
Значителен дял в произвежданата електроенергия
е с местен енергиен ресурс от нискокачествени и
нискокалорични лигнитни въглища с високо съдържание на сяра. През 2002 г. са консумирани над
23 157 896 т лигнитни, 2 766 212 кафяви и
3 947 605 т черни въглища. През 2002 г. при изгарянето на въглища, природен газ и мазут от енергийния сектор са емитирани 89% от общото количество серен диоксид за страната, 30% от тоталните емисии на азотни оксиди и около 40% от емисиите на прах. От ТЕЦ”Марица-Изток 2, /използваща лигнитни въглища/ през 2002 г. са емитирани
449 000 т серен диоксид равняващи се на 50% от
общото количество за страната. С прилагането на
сероочистващи инсталации емисиите, ще намалеят в допустими норми. България е подписала за
изпълнение редица задължения при присъединяването й към Европейския съюз. В частта си за емисиите на въздуха при големите горивни инсталации /ГГИ/ е необходимо да се приведат в съответствие с директива 2001/80/ЕС, която е вече част от
националното законодателство. Приета е
Национална програма за прилагане на нейните
изисквания, Наредба за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани от атмосферния въздух от големи горивни инсталации през
2003г. Това изисква големи инвестиции надхвърлящи 4% от БВП за период от 4 години.
Предсрочното затваряне на блокове І и ІІ и предс1 Околна среда 2003, изд.НСИ ,2005г.

тоящо закриване на ІІІ и ІV на АЕЦ ”Козлодуй”, ще
затрудни значително изпълнението на Директивата
в наложения срок до 2008 г. Въпреки трудностите
общите национални емисии на SO2 и NОx през
2008, 2010 и 2012 г. се очаква да бъдат близки до
договорените за 2010 г. национални емисионни тавани в Директива 2001/80/ЕС- 836 kt/г за SO2 и
256 kt/г за NОx. Намаляването на замърсяването
на въздуха е възможно чрез оползотворяването на
местни възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в
Директива/2001/77. В Закона за енергетиката е създаден отделен раздел ”Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници”. Посочени са два вида стимули- първият в задължителното изкупуване на електроенергията на
преференциални цени, а втория въвеждане на система за издаване и търговия със зелени сертификати.
В България през 1996-1997 г. е изготвен първият Национален план за действие по изменение
на климата (НПДИК), приет от правителството през
лятото на 2000 г. Държавната политика за развитие на енергийния сектор следва основните й приоритети - премахване на субсидиите за въгледобива; приватизация на мините; закриване на неефективните мини; либерализация на пазара на въглища.Именно либерализацията на пазара на въглища и премахването на субсидиите доведе до значителен спад в потреблението на местни въглища
в топлофикационните централи, топлоелектроцентралите и в промишлените котли, както и в местното отопление на домакинства и сгради от обслужващия сектор. Налице е тенденция на замяна
на местните въглища с вносни въглища, природен
газ и дърва за огрев. Като цяло и в Европа общото
потребление на енергия намалява през 90-те
години, но поради преобладаващия дял на употреба на фосилни горива, отрицателното им въздействие върху климата продължава да дава тревожни
сигнали. Новите насоки към ориентация в производството на възобновими източници на енергия ще
ограничават отрицателното въздействие върху околната среда, но те все още заемат незначителен
дял от конвенционалното производство на
електроенергия. Основният източник на емисии на
газове, причиняващи парников ефект, си остава
употребата на енергия, произведена от невъзобновяеми източници на енергия.
Човечеството изтощава земните ресурси, като изземва повече енергия отколкото връща на
земята. Според различни прогнози запасите от петрол и природен газ са ограничени. Като всички други източници на невъзобновяема енергия, те все по-
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трудно се намират, а запазването на сегашния темп
на потреблението ускорява процеса на тяхното
изчерпване. Запасите на суров петрол биха стигнали при настоящето потребление до 2020 г., на
природен газ през следващите 170-200 г., а на въглища за 200 г. 2 Сега цените на горивата, лишени
от външните ефекти са подвеждащи, не стимулират търсене на алтернативни източници и замяната им. Очакваните тенденции дават основания да
се прилагат в по-голяма степен икономическите
инструменти.
Принципът “замърсителя плаща”3 е добър инструмент за разпределяне на разходите по екологичните мерки между замърсителите и замърсените - polluters and pollutes, но е трудно приложим
особено на международно равнище за замърсявания резултат от трансгранични преноси.
Икономическите инструменти са основата за насочване на финансовите и други инструменти, за
да се постигнат екологичните цели. Разбира се, там
където не е възможно тяхното приложение се използва командно-контролното регулиране /ограничаване на фиксирано равнище на възможни замър-
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сявания или използване на ресурси/. Ролята на финансовата стратегия е да осигури реалистична и
стабилна рамка за използване на инвестициите в
екологичната инфраструктура и другите
подобрения, които са нужни през плановия период.
По силата на принципа “замърсителят плаща” тези инвестиции са проблем, който изисква финансиране както от населението, така и от държавния
и общинските бюджети. Основните средства, които фирмите ще изразходват в следващите години
ще са насочени към въвеждането на най-добрите
налични технологии. От една страна, трябва да отговорят на екологичните изисквания, но от друга да
подобрят рязко бизнес параметрите на предприятията, което е по - скоро полза за самите тях,
отколкото разход. Сумата която е необходима за
постигане на екологичните стандарти изисквани от
ЕС е огромна за възможностите на България – 9
млрд. евро. Осигуряването на средствата, като вече значителен дял се пада на частната собственост
налага яснота между държавните задължения и частния бизнес. Държавата трябва да намира механизми, с които да управлява екологичните направ-

Таблица 1 Цена на електроенергията в евро за киловатчас в страните на ЕС и средномесечна заплата в ЕС и България

Страни

Цени на
електроенергията в
евро за кW/h

Италия
Германия
Португалия
Люксембург
Белгия
Ирландия
Холандия
Великобритания
Дания
Австрия
Кипър
България
Франция
Испания
Швеция
Финландия
Унгария
Полша
Чехия
Гърция
Малта
Естония

0,145
0,127
0,126
0,119
0,112
0,101
0,097
0,096
0,095
0,092
0,092
0,0892
0,0890
0,087
0,084
0,074
0,073
0,072
0,065
0,061
0,060
0,055

Средномесечна
Заплата в евро за
страните от ЕС и
България
2402
2874
815
2960
2274
2188
2488
2402
4290
2274
1287
130
2060
1673
2531
2274
558
472
558
1072
858
386

2 OECD,World Energy Outlook.2001
3 Development and Environment, World Development Report 1992, The World Bank. p.77.”
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ления в бизнеса, да създава условия за равнопоставеност на фирмите, тъй като не всички инвестиции за екология са възвращаеми. Промяната на цените поради включването на външните екологични
ефекти в условията на недобър стандарт на населението в България /виж табл.№ 1/, наследените
остарели технологии изискват възможно съчетаване
и паралелно решаване на най-малко три направления – осигуряване на екологичен икономически
растеж, намаляване на безработицата и подобряване на живота на населението и околната среда.
Намаляването на замърсяването налага преосмисляне на употребата на конвенционалните енергоносители и замяна с възобновими източници на
енергия. Изключването на екологичните ефекти и
субсидирането на определени направления от бизнеса води до подвеждащи резултати за реалната
стойност на цената, по която се предлагат.
Федерация на потребителите в България,
ОИСР, 2004
Средствата, получени от екологични такси и
данъци, създават условия за намаляване на други
данъци и такси, като се запазва съществуващото
данъчно бреме без да се нарушава бюджетното
равновесие. Самите средства от тези данъци и так-

си могат да се инвестират в направления за опазването на околната среда, създават заетост и нова
екологична индустрия.
Реализацията на реални цени с включването
на външните екологични ефекти довежда до преструктуриране на производството. Силно замърсяващите индустрии не биха оцелели при равнопоставени условия, те или сменят технологиите или прекратяват съществуването си. По-високите технологии повишават жизнения стандарт, създават условия за запазване на околната среда и са по-малко
вредни за здравето на човека.
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ABSTRACT
The use of economical instruments as a mean of affect on the air pollution decreasing by energy permits external
environmental factors limitation including in energy consumer price. This is the factors for better evaluation of energy
comparison efficiency
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНАТА БИОМАСА ЗА ЕНЕРГИЙНИ ЦЕЛИ
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Лесотехнически университет - София
Мая Стоянова
ЦЛ СЕНЕИ БАН
Анализирани са основните източници и е направена количествена и качествена оценка на разполагаемата
дървесна биомаса, която може да се използва за енергийни цели в нашата страна. Представени са основните
енергийни характеристики на дървесната биомаса, като елементарен състав, топлина на изгаряне, енергиен
еквивалент и др. Направен е преглед на термохимичните технологии за производство на енергия от дървесна
биомаса, като изгаряне и добиване на вторични енергийни носители посредством термичното й разграждане.
Тъй като дървесната биомаса трябва да се конкурира с минералните горива, съгласно техните цени на световния
пазар, необходимо е да се търсят начини остарелите методи да се заменят със съвременни технологии за енергийното й използване, като рационална алтернатива на изчерпващите се и неблагоприятно влияещи върху околната среда конвенционални горива.
Ключови думи: възобновяеми енергиини източници, дървесна биомаса.
Key words: renewable energy sources, ligneous biomass.

Изчерпването на природните енергийни ресурси и нарастващите екологични проблеми свързани
с използването на традиционните технологии за получаване на енергия, налагат разработването на нови методи за енергопроизводство.Увеличаващите
се цени на енергията в Р. България, бъдещото либерализиране на енергийните пазари, приватизирането в енергийния сектор и предстоящото изпълнение по редица международни договорености по
проблемите на климата и околната среда са основните фактори, които устойчиво ще променят
енергийната политика на страната ни. След първоначалния тласък, който беше предизвикан главно
от екологични съображения, днес възобновяемите
източници на енергия все повече се превръщат в
един конкурентен енергиен потенциал. Използването на дървесна биомаса за енергийни цели е
една от най-ефективните мерки за постигане на значително намаляване на емисийте на вредни газове
в атмосферата. При това, дървесната пепел не
представлява екологично опасен отпадък и поради
съдържащите се в нея калий, магнезий и фосфор,
би могла да се използва за наторяване.
1. Оценка на разполагаемите количества
дървесна биомаса за енергийни цели.
По данни на МЗГ към края на 2003г. площта
на горския фонд в Р. България е 35% от общата
площ на страната. От тях 1289 хил. ха са иглолистни гори, 1501 хил. ха са широколистни високостеблени гори, 962 хил. ха са издънкови гори, 778
хил. ха са горите за реконструкция и 1225 хил. ха
са нискостъблени широколистни гори. Общият дървесен запас е 526 063.103 пл.м3, а общия годишен прираст е 19 695.103 пл.м3. Разпределението
на горския фонд в Р. България по видове гори е
представено на фиг.1.
Особено неблагоприятно е състоянието и сто-

нискостъблени
3%
за
реконстру кция
20%

иглолистни
33%

издънков и
25%

широколистни
високостъблени
19%

Фиг. 1 Разпределение на горския фонд в
България по видове гори
панисването на издънковите и нискостъблени гори
в България. В ЛТУ - София са изследвани няколко
варианта за динамиката на развитие на горските
ресурси за периода 1980-2040 г., като е използван математичен модел разработен в Шведския селскостопански университет, пригоден за условията
на нашата страна. Установено е, че в края на изследвания период, значителна част от дървесината
в тези гори ще бъде изгубена в резултат на естествено прореждане и отпад, без да може да се използва полезно. Това е основно дребноразмерна и
малоценна дървесина и се очертава благоприятна
възможност за енергийно използване на тези гори.
Общото количество на неизползваните отпадъци от дърводобива, за добиваните през последните години количества дървесина е около
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525.103пл.м3 годишно. Масата на тази дървесина
в абсолютно сухо състояние е около 210.103 тона
с енергиен потенциал 1000.103 Гкал., еквивалентни на 110.103 тона течно гориво. В таблица 1 е
представена структурата на общата дървесна биомаса при широколистните и иглолистните дървесни видове.
Освен отпадъците от дърводобива, за енергийни цели могат да се използват и отпадъците от
дървообработващата и мебелната промишленост.
Количеството на дървесните отпадъци по видове
производства е представено в таблица 2.
Въз основа на гореизложеното може да се
обобщи, че:
• общото количество дървесна биомаса, която може да се използва за енергийни цели се оценява на 2 525.103 пл.м3 годишно с енергиен потенциал 4 700.103 Гкал., еквивалентен на 500 000
т. течно гориво;
• заместването на 500 000 т. течни горива с
местен възобновяем енергиен източник би имало
освен икономически и значителен екологичен

ефект, главно в намаляване с над 1 400.103 т. годишно емисиите на въглероден диоксид.
2. Основни характеристики на дървесната
биомаса за енергийни цели.
Основните особености на дървесната биомаса в качеството й на гориво са:
• високо влагосъдържание - то е 20÷25% при
естествено сушене в складовете за дървесна биомаса и над 50÷60% в прясно отсечената;
• ниско пепелно съдържание - 1,5÷2,0 %;
• голямо количество летливи вещества
80 ÷ 85%;
• отсъствие на сяра.
Съставът на дървесната биомаса е почти постоянен и се променя малко в зависимост от дървесния вид. В таблица 3 е представен елементарния състав и топлината на изгаряне на дървесна
биомаса от широколистни и иглолистни дървесни
видове.
За сравняване на различните горива и за удобство при тяхното планиране, нормиране и отчитане е въведено понятието условно гориво. За прев-

Таблица 1 Структура на общата добивана дървесна биомаса
Структура на общата
дървесна биомаса при
широколистните дървесни
видове
Клонки и листа –12%
Клони и вършина – 15%
Обли и цепени – 15%
Целулоза и плочи – 10%
Трупи – 30%
Кора – 8%
Пънове и трески – 10%
Общо за енергийна употреба

Отпадъчна
широколистна
дървесина за
енергийна
употреба
2%
15%
15%
8%
5%
45%

Структура на общата
дървесна биомаса при
иглолистните дървесни
видове
Клонки и листа –12%
Клони и вършина– 10%
Обли и цепени – 5%
Целулоза и плочи – 15%
Трупи – 40%
Кора – 10%
Пънове и трески – 8%
Общо за енергийна употреба

Отпадъчна
иглолистна
дървесина за
енергийна
употреба
5%
10%
5%
10%
8%
38%

Таблица 2 Количество на дървесните отпадъци по видове производства
Производства

Дърворезно

Вид на отпадъците
1. Твърди
капаци
изрезки
отрези
2. Меки

стърготини
Кросна и отрези
Шперплатно
Фурнирни парчета
Вторично машинно
Твърди (изрезки)
обработване(столарство,
Меки (стърготини,
дограма, подови настилки и др.) талаш и шлайф прах)
Дървесни плочи
Меки (къси дървесни
( ПДЧ и ПДВ )
влакна и прах)
Твърди
Мебелно
Меки
(талаш и шлайф прах)

Количество, %
5 – 10
10 -15
3-8
8 -12
20 - 24
18 - 20
2-3
8 - 20
12 - 18

Общо
количество,%

26 ÷ 45

38 ÷ 44
10 ÷ 23
12 ÷ 18

1-2
5 - 10

6 ÷ 12

Използване на дървесната биомаса за енергийни цели
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Таблица 3 Елементарен състав и топлина на изгаряне на дървесна биомаса
Дървесен вид
Широколистни
Иглолистни

Процентно съдържание на
елементите
Cг
Hг
Oг
Nг
50,5
6,10
42,80
0,6
51,0
6,15
42,25
0,6

ръщане на реалните горива в условни единици е
необходимо да се познават техните енергийни
еквиваленти. За разлика от другите видове твърди
горива, дървесната биомаса се измерва по обем,
а не по маса, тъй като масата й зависи от нейното
влагосъдържание, което не е постоянно. Общоприета единица за измерване на количеството дървесна биомаса е пл.m3. Превръщането на дървесната биомаса в условно гориво става по израза:
Bусл. = E . Vпл., т. у . г.
(1)
където Bусл. е количеството условно гориво,
т.у.г.;
Е – енергиен еквивалент, т.у.г./пл.m3;
Vпл. – обемът на дървесната биомаса, пл.m3.
Vпл = Vскл. П, пл.m3
(2)
където Vскл. е обемът на складираната дървесна биомаса, скл.m3;
П - коефициентът на пълнодървесност,
пл.m3 /скл.m3.
Коефициентът на пълнодървесност зависи от
размера и формата на частиците на дървесна
биомаса, от начина на подреждането й в склада и
др. Стойностите му се движат в широки граници от
0,15 ÷ 0,2 за раздробена, до 0,7÷ 0,8 за масивна
дървесна биомаса.
Поради това, че съгласно стандарта, топлината на изгаряне на твърдите горива се определя
за 1кg. вещество, то за да се определи топлината
на изгаряне на 1 пл.m3 дървесна биомаса е необходимо да се познава плътността и при съответното влагосъдържание.Тогава енергийния еквивалент
на дървесната биомаса ще се определя по израза:
E = Q рд . rw / 29,3 . 10 6 , т.у.г. / пл.m 3 (3)
където Q рд е долната топлина на изгаряне,
J/kg;
rw - плътността на влажната дървесна биомаса, kg/ пл.m3.
Плътността оказва съществено влияние върху стойностите на енергийния еквивалент на дървесната биомаса. Тя зависи от дървесния вид, от
влагосъдържанието и от коефициента на обемно
набъбване на биомасата. Например за стъблена
дървесна биомаса с коефициент на обемно набъбване 0,6 (акация, бреза, бук, габър) плътността при
съответното влагосъдържание се определя по
изразите:
rw = 0,957.100 /(100 –0,4 W p ). r12 ;
W p = 0 ÷23 %
(4)
rw = 0,810 . 100 /(100 –W p ) . r12 ;

Летливи
вещества
%
85
85

Топлина на
изгаряне
kJ/kg
18670
18710

W p > 23 %
където r12 е плътността на дървесна биомаса
във въздушно сухо състояние.
След заместване в израза (3) за енергийния
еквивалент се получава:
E=0,957.Q рд .r12 /29,3.10 6 (1–0,004 Wp);
W p = 0 ÷ 23 %
(5)
E=0,810.Qрд.r12 /29,3.106 (1–0,01 Wp);
W p > 23 %
Стойностите на енергийния еквивалент на дървесната биомаса зависят от дървесния вид, от относителното влагосъдържание, от пепелното съдържание и др. Те се движат в границите 0,08 ÷0,45,
като най-високи са стойностите на енергийния еквивалент за стъблена дървесна биомаса от твърдите широколистни дървесни видове, а най-ниски за гнилата дървесна биомаса.
3. Технологии за производство на енергия
от дървесна биомаса.
Най-разпространените методи за енергийно
преобразуване на дървесна биомаса са термохимичните. При тях, посредством химични процеси и под действието на топлина дървесната биомаса се превръща в енергия или във вторичен енергиен носител. Най- старият метод за енергийно оползотворяване на дървесната биомаса е нейното
изгаряне. Факторите определящи ефективността на
изгаряне на дървесната биомаса са:
• Влагосъдържание - то влияе съществено върху ефективността на работа на котелните уредби.
• Пепелно съдържание - наличието на минерални вещества в дървесната биомаса затруднява
горивните процеси.
• Дисперсен състав - той трябва да е оптимален за дадения вид пещно устройство. Отклоненията
в размерите на раздробяване на суровината понижават ефективността на работа на устройството.
Най-популярен метод за изгаряне на дървесна биомаса е слоевият, като се използват пещни
устройства с хоризонтална или наклонена скарна
решетка. Освен в естествен вид дървесната биомаса може да се изгаря и във вид на брикети или пелети произведени без или със свързващо вещество.
Те могат да се използват като битово или промишлено гориво, като при това значително се намаляват транспортните разходи.
При нагряване в отсъствие или слаб достъп
на въздух дървесната биомаса се разлага. Про-
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цесът се нарича суха дестилация или пиролиза. Той
се разделя на три периода: Първият завършва до
около 1500 С като при него се отделя главно влагата от дървесната биомаса. Вторият период протича в температурния интервал 150 ÷350 0 С. През
него се извършва основното разграждане на дървесната биомаса. Отделят се големи количества
въглероден диоксид и воден дестилат, който съдържа оцетна киселина и метилов алкохол. Крайният
трети етап на сухата дестилация на дървесината е
при температури 350 ÷ 400 0 С. Образуват се незначителни количества воден дестилат, като се отделят смолообразни вещества(катрани) и газове които съдържат въглероден диоксид, въглероден оксид и въглеводороди. Като остатък при сухата дестилация се получават дървени въглища. Добиват
се 30 ÷ 35 % дървени въглища, 45 ÷50 % течен
дестилат и 15 ÷20 % газове.
Газовете представляват т.н. генераторен газ.
Използват се широко при производството на строителни материали (в тунелни пещи за изпичане на керамични материали, сушилни и др.), като гориво в газовите ДВГ, газовите турбини и др. Състоят се главно
от 43÷46% CO2, 35% CO, 3% H2, 3,5% ненаситени
въглеводороди и 17÷22% наситени въглеводороди.
Имат топлина на изгаряне 10÷15 MJ/m3.
Течният дестилат се разделя на две части –
воден дестилат и катран. Във водния дестилат найголямо е количеството на оцетната киселина (10%)
и метиловия алкохол (2%). Последният може да
служи като гориво заместващо бензина. Има топлина на изгаряне 19÷20 MJ/ m3. Добивът на катран е 10÷17%. След фракционна дестилация от
него се произвежда пиролизно масло с топлина на
изгаряне около30 MJ / kg. При загряване над 800 900 0 С то също може да се газифицира.
В заключение трябва да се каже, че енергията
от дървесна биомаса е многостранна в смисъл, че
от нея може да се произвежда топлина, електричество или подходящо транспортно гориво и за раз-

лика от други видове енергия тя може да бъде съхранявана просто и икономично. Отоплението с дървесна биомаса все още се свързва с ръчните системи за зареждане, използващи дърва, които не се
считат за практични и удобни. Тази липса на информация засяга не само потребителите но и
топлотехниците, търговците на горива, строителите и др. В резултат на това, ключови участници на
пазара предпочитат сигурни и установени отоплителни решения, използващи газ, нафта или електричество. В същото време горското стопанство и
горската промишленост са неизчерпаема база от
суровинни източници за добиване на енергия от
биомаса. Като условие за правилно управление на
горите е необходимо да се отстраняват и оползотворяват дървесните отпадъци, които остават на
терена. Аналогично е положението и с дървесните
отпадъци от дървообработващата ни индустрия.
Тези количества дървесна биомаса могат да се използват за производство на екобрикети, биопелети,
гранули и др. Дървесната биомаса трябва да се
конкурира с традиционните минерални горива, съгласно техните цени на световния пазар. Ето защо е
необходимо да се търсят начини остарелите методи да се заменят със съвременни технологии за
енергийно преобразуване на дървесната биомаса,
като рационална алтернатива на изчерпващите се
и неблагоприятно влияещи върху околната среда
конвенционални горива.
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ABSTRACT

The basic sources of ligneous biomass in our country are analyzed and a qualitative and quantitative assess is
made of their use for power supply purposes. The principal energy characteristics are presented like elementary content, heat of burning, energy equivalence, etc. The main thermo-chemical technologies for power production from
ligneous biomass have been surveyed such as burning and secondary power carrier obtainment through thermal
destruction. As ligneous biomass has to compete against mineral fuel in accordance with their price a way should be
found for replacing the old methods by new power producing technologies. That would serve as an alternative to
conventional fuels which are now under depletion and affect the environment unfavorably.
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УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЛЦИНИРАНА СОДА В ЕТАПА НА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС
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Един от критериите за оценка на готовността на една държава за присъединяването й към ЕС е опазването
на околната среда. Производството на калцинирана сода беше един от най-големите замърсители на въздуха,
водата и почвата в България. След закупуването му от чужди инвеститори бе избрана стратегията за развитието
му в етапа на присъединяване на България към ЕС “Фокус към клиента”. Един от стратегическите приоритети
при осъществяването й е устойчивото развитие.
Целта на публикацията е да изследва и популяризира опита на най-голямата компания за производство на
калцинирана сода в Европа и една от най-големите в света при опазването на околната среда – “Солвей Соди” Девня. Акцентирано е на нейната политика “Отговорност и грижа (“Responsible Care”), която е част от политиката на европейската химическа индустрия за целите на устойчивото развитие в обединена Европа.
Ключови думи: отговорност и грижа, устойчиво развитие, химическа индустрия, околна среда
Key words: responsible care, stable development, chemical industry, environment

Въведение
Присъединяването на България към ЕС поставя нови предизвикателства пред икономиката ни.
Единият от тях е опазването на околната среда.
Този проблем е стоял винаги на заден план в развитието на организациите ни. Той заема значително място в химическата индустрия, която години
наред замърсяваше почвата, въздуха и водата. Приватизирането на някои от бившите крупни предприятия в тази област се отрази позитивно върху опазването на околната среда, особено там, където то
беше осъществено от водещи европейски компании. Политиката на ЕС за устойчиво развитие бе
пренесена от тях като изискване и при функционирането на техните смесени предприятия в България.
Един от водещите примери в тази област е политиката на “Солвей Соди”, която те изпълняват в своите фирми в района на гр. Девня.
Целта на публикацията е да се изследва и популяризира опита на най-голямата компания за производство на калцинирана сода в Европа и една от
най-големите в света при опазването на околната
среда – “Солвей Соди” Девня.
Причината за изследването е, че все още много фирми у нас, въпреки приетото ново европейско законодателство в тази област, се опитват да
заобикалят закона и плащат големи глоби.
Примерът на “Солвей Соди” Девня показва правилният път за постигане на устойчиво развитие в ЕС,
към който ние се стремим.
Политика на ЕС за околната среда
Терминът “устойчиво развитие” е въведен от
Международната комисия по опазване на околната среда и развитие, известна като комисията
Брунланд. В нейният доклад “Нашето общо бъдеще” устойчивото развитие е определено като “процес на изменение, при който експлоатацията на

ресурсите, насочването на инвестициите, ориентирането на технологичното развитие и промените в
институциите са в хармония и увеличават както
настоящите, така и бъдещите възможности за задоволяване на човешките потребности и стремежи.”
Тази нова идея е превърната в Програма за
действие, приета на Световната конференция на
ООН по околната среда и развитието, преведена в
Рио де Жанейро през 1992 г.
В ЕС опазването на околната среда е едно от
предизвикателствата на неговото развитие. Дълго
време в неговата политика се е обръщало внимание предимно на икономиката и търговията. Но съвременния модел на развитие на ЕС се основава на
“опазването на природните ресурси и подобряване
на жизнената среда като важни елементи на подобряването на качеството на живот на европейските граждани.”(1)
През 1993 г. Съюзът създаде Европейската
агенция за околната среда със седалище в
Копенхаген. Тя събира информация за състоянието на заобикалящата ни среда, като по този начин
способства за създаването на защитни мерки и
законодателство. На ЕС се пада и много важна роля в опазването на околната среда. (2) Много екологични проблеми в Европа не могат да бъдат решени без наличието на общите действия на всички
държави-членки. Ето защо ЕС е приел повече от 200
директиви за опазване на оклоната среда, които важат за всички нейни членове. По-голяма част от директивите имат за цел да предотвратят замърсяването на въздуха и водата и да поощряват обработката на отпадъци. Много важни въпроси са запазването на природата и наблюдението на опасните
производства. Една от целите на ЕС е да организира икономиката на своите държави-членки така, че
да могат да се развиват без разрушаване на природните ресурси – тоест, да се постигне устойчи-
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во развитие.
Основните принципи на в приетата екологична политика на ЕС, са: (3)
- опазване на околната среда,
- предприемане на превантивни мерки вместо предотвратяване на последствията от екологични щети,
- отстраняване на нанесените щети първо чрез
“изкореняване” източника на замърсяване,
- заплащане на уврежданията на околната среда от замърсителя.
Тези принципи са разработени и приети в ЕС
и отразяват визията на страните членки за устойчивото развитие. Те са в основата и на съвременната
политика на ЕС в областта на екологията, която обхваща следните направления: (4)
А. Управление на отпадъците. Включва три взаимнодопълващи се стратегии:
- отстраняване на отпадъците в началото на
цикъла чрез подобряване на дизайна на продуктите;
- насърчаване на рециклирането на вторичната употреба на отпадъците;
- намаляване на замърсяванията в резултат
на унищожаване на отпадъците.
Б. Замърсяване на водата, въздуха и намаляване на шума. Страните членки въвеждат редица
директиви относно стандартите за качеството на
питейните води и наблюдението върху замърсяването им. Намаляването на замърсяването на въздуха е световен приоритет. Основен проблем е намаляването на емисиите на вредните газове. В този аспект, в процес на формиране е глобална политика за климата, за чието успешно приложение
е необходимо да се отделят средства от всички
страни.
В. Запазване на природата. В Европа съществуват над 1000 растителни и животински видове и
над 150 вида птици, които са заплашени от
изчезване. За решаването на този проблем са приети нормативни документи за тяхното опазване и
за защита на горските и водните резервати.
Г. Природни и технологични бедствия. Екологичната политика на ЕС отчита обективния факт, че
съвременните общества са изложени на различни
рискове, които произтичат както от природни
явления, така и от технологични инциденти.
Д. Разширяване на ЕС. Това поставя нови предизвикателства пред екологичната политика.
Страните кандидатки ще трябва да възприемат законодателството на ЕС в тази област, което ще отнеме много време и средства.
Обща характеристика на “Солвей Соди”
Девня
Гр. Девня е разположен в малка долина, заградена от всички страни с ниски варовикови

хълмове. Той е мощен индустриален комплекс с
важно значение за националната икономика. Тук е
съсредоточена голяма част от химическата промишленост на България. Само Девненският химически комплекс осигурява 16% от продукцията на
националната химия.
През 1054 г. близо до гр. Девня е построен
първият завод за калцинирана сода в България, основан на амонячния способ (метода “Солвей”). Той
е с ограничен капацитет, но е стратегически за българската икономика и за производството на калцинирана сода в страната. Образът му години наред
е отпечатван върху българска банкнота като ярък
символ на индустриализацията на България.
Изборът на местоположението на подобно
производство се определя от близостта на суровините сол и варовик, които изобилстват в района.
Освен това морското пристанище, изградено в рамките на развитието на промишления комплекс и достъпно за кораби с тонаж до 45 000 т, улеснява
доставката на енергийни суровини и износа на готова продукти.
Новият завод е пуснат в експлоатация през
1974 г. Той е един от най-големите в света.
Построен е в близост до стария и е част от гигантския проект, наречен Девненски индустриален
комплекс.
Производственият капацитет далече надхвърля нуждите на българския вътрешен пазар, затова
заводът е ориентиран главно към външните пазари.
До началото на 90-те години по-голямата част от
продукцията се изнася за бившите социалистически страни. След резкия спад в икономиките им дружеството е принудено да потърси други пазари, найвече в Западна Европа.
“Солвей Соди” е едно от първите големи приватизирани предприятия в България след преминаването на страната ни към пазарна икономика.
Акционерното дружество е създадено на 13 ноември 1997 г. Мажоритарен собственик на девненския завод “Солвей Соди” е холдингът “СОЛВЕЙ
ШИШЕДЖАМ ХОЛДИНГ”, който държи 98% от капитала на дружеството. В холдинга влизат индустриалните партньори:
- “Солвей”, промишлена група със седалище
в Брюксел, Белгия, с индустриално присъствие в
50 държави, с четири сектора на дейност –
фармацевтика, химия, пластмаси и преработка;
- “Шишеджам” със седалище в Истанбул, която е най-голямата стъкларска компания и един от
основните производители на химически продукти в
Турция.
Техен финансов партньор е ЕВРОПЕЙСКАТА
БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ със
седалище в Лондон, Великобритания. Около 2% се
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държат от индивидуални инвеститори.
“Солвей Соди” Девня е най-големият завод за
калцинирана сода в Европа и един от най-големите
в света. Производственият му капацитет е 1,2 млн.
тона калцинирана сода годишно, от които 0,4 млн.
тона лека сода и 0,8 млн. тона тежка сода.
Произвеждат се и 15 хил. тона сода бикарбонат
годишно.
Днес дружеството представлява и продава в
България всички продукти от Сектор “Химически
продукти” на “Солвей”. В качеството си на регионален представител на Стратегическа бизнес единица “Калцинирана сода”, “Солвей” България отговаря за продажбите на калцинирана сода, сода
бикарбонат и калциев хлорид в Югоизточна Европа
и Близкия Изток.
“Солвей Соди” Девня има две основни сфери
на дейност – търговска и логистична. Общата му
политика се основава на следните принципи:
- Усъвършенстване на продуктите и услугите
чрез иновации, за да се отговори или предугадят
нуждите на клиентите.
- Оценка и все по-пълно удовлетворяване на
клиентите и служителите.
- Принос към лидерските пазарни позиции на
Стратегическите бизнес единици на компанията.
- Принос към дългосрочния успех и рентабилност на компанията.
- Опростяване на организацията и работата в
благоприятна и мотивираща работна среда.
За производството на 1 тон калцинирана сода
са необходими:
- 1,25 т варовик;
- 1,6 т сол (5,2м3 );
- 3,2 т пара.
Калцинираната сода се произвежда от суровини, като се срещат в изобилие в природата – сол
и варовик, и от енергия – пара. “Солвей Соди” притежава своите доставчици на основни материали.
По този начин си осигурява дългосрочно снабдяване със суровини и енергоносители. Тези фирми са:
(5)
- Девен АД (топлоелектрическа централа, в непосредствена близост до компанията) – пара и
електроенергия;
- Провадсол АД (сондажи за разсол в Провадия
– на 16 км от компанията) – разсол;
- Девня Варовик АД (кариера за варовик на 8
км от “Солвей Соди”)– варовик.
Калцинираната сода е основна суровина за
стъкларската промишленост – 1 кг стъкло съдържа до 230 г сода. Продуктите от стъкло, получени
чрез различни технологии, се използват както в строителството и автомобилостроенето (плоско стъкло),
така и в бита (амбалажно стъкло).
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Калцинираната сода е суровина и при производството на перилни и миещи препарати, в целулозно-хартиената и кожарската промишленост,
металургията, химическата промишленост и други.
С преработката в своите инсталации на 13
млн. т сол за индустриални цели “Солвей” е на първо място в света. 90% от продукцията му се изнася на световния пазар. Негово е третото място в
света по производството на готварска сол (1,9 млн
годишно). В осемте си содови завода концернът
експлоатира инсталации за съпътстващото получаване на сол за хранителната промишленост. Тъй
като се използват вторични енергоресурси (отпадни топлини), себестойността на продукта е с 40%
по-ниска от тази при традиционното производство.
Проучванията показват, че консумацията на
готварска сол у нас се е свила до скромните 60-80
хил. т и ако иска да оцелее в жестоката конкурентна борба, настоящият собственик трябва да направи много промени, за да имат резултат неговите
големи инвестиции. Инвестиционният процес ще
продължи и през следващите години, като целта е
да се подобрят: (5)
- Качеството на продуктите в съответствие с
изискванията на клиентите. От 2000 г. насам всички продукти на компанията имат сертификат за качество ISO 9001:2000. Дружеството участва активно в дейностите на група “Солвей” за Тотално
управление на качеството.
- Конкурентоспособността, за да не бъде изпреварена от конкурентите.
- Постиженията в областта на безопасността
и хигиената на работа и опазването на околната
среда в съответствие със стратегическата цел
“Солвей Соди” да е граждански отговорно
дружество.
Програмата “Отговорност и грижа” за устойчиво развитие
Ценностите, които се съдържат в мисията на
групата “Солвей”, са (6):
- грижа за клиента;
- етично поведение;
- уважение към хората;
- делегиране;
- работа в екип.
Първият принцип се е превъплатил в основния приоритет на “Солвей Соди” – Фокус към
клиента. Най-голям принос в него има ежегодно провежданите конкурси за иновации сред персонала
във фирмата. Те са предимно в предварително определените категории “Ориентация към клиента”,
“Устойчиво развитие и отговорност пред обществото” и др.
Освен това, като филиал на “Солвей” българското дружество участва в програмата “Отговорност
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и грижа” (Responsible Care), чрез която химическата промишленост се ангажира да подобрява непрестанно постиженията си в здравеопазването, безопасността на труда и опазването на околната
среда.
Политиката “Отговорност и грижа” на Група
“Солвей”, към която “Солвей Соди” се е присъединила през 2000 г., е осъвременена през следващите години в светлината на възприетите мисия,
визия и ценности на Групата. Тази политика поставя всички стратегии и дейности, свързани със
здравето, безопасността и околната среда, в контекста на Устойчивото развитие, като дава ясни
насоки, организирани според ISO 14 001. Така подходът на “Солвей” – последователно управление
на въпросите, свързани със здравето, безопасността и околната среда през целия жизнен цикъл на
продукта – става по-видим и ориентиран към
всички, с които те работят или общуват: служители,
доставчици, местно население, административните власти, клиентите, неправителствени организации, одитиращи организации, инвеститори, застрахователи и др.
Фирмата се е ангажирала да спазва всички
приложими местни, национални и международни
наредби, които имат отношение към здравето, безопасността и околната среда. Освен това тя разработва и доставя продукти и услуги, които през
целия си жизнен цикъл поставят на минимален риск
хората и околната среда.
Персоналът на фирмата се ангажира да управлява нейните обекти и транспортира продуктите си така, че да се избегнат щети за обществото и
за нейните служители, като се сведе до минимум
влиянието на тези дейности върху околната среда.
Във фирмата е осъществено разделно събиране на отпадната хартия като отговор на обществената необходимост от съхраняване и развитие
на природните ресурси за поколенията. Реализиран
е иновационен проект за събиране на отпадната
хартия като част от екологичната програма за управление на отпадъците във фирмата. Този проект
цели да се създаде положително отношение, навици и култура у персонала към опазването на околната среда. За целта е създадена организация за
разделно събиране на хартиените отпадъци и предаването им за рециклиране.
Ръководството поема ангажимент да информира партньорите си за въпроси, свързани със
здравеопазването, безопасността и околната среда и да води диалог с тях, в дух на откритост и
взаимно уважение.
Освен това, фирмата насърчава нейните съвместни предприятия, доставчици и клиенти да възприемат политика, сродна на нейната по отноше-

ние на здравето, безопасността и околната среда.
Посочените ангажименти на “Солвей Соди” са
описани в декларация на Изпълнителния комитет
на Група “Солвей” (6).
Дейността по опазване на околната среда в
“Солвей Соди” е въз основа на разработената петгодишна програма за опазване на околната среда,
утвърдена от Министерството на околната среда и
водите, на решението за Оценка на въздействието
върху околната среда от 2000 г., на приетите
задължения, произтичащи от включването й в програмата “Отговорност и грижа” и на изискванията
на нормативните документи по опазване на околната среда.
Основната характеристика на Програмата за
опазване на околната среда е подходът за съзнателно търсена и договорена координация между
всички институции, органи и личности, ангажирани
с проблемите на околната среда, и конкретните
задачи, свързани с тяхното разрешаване в завода.
С изготвянето на тази програма заедно със
“Солвей Соди” пряко са ангажирани МОСВ, РИОСВ,
Община Девня и други стопански субекти, реализиращи дейността си на територията на Община
Девня и успехите на фирмата се дължат до голяма степен на този подход.
Успешно са изпълнени задачите от програмата. Ежегодно са реализирани инвестиции за около 16 милиона лева, които дават отражение в подобряване опазването на околната среда.
Политиката на “Солвей Соди” “Отговорност
и грижа” е ключов елемент на ангажимента на фирмата към устойчиво развитие. Тя се отнася за всички
управленски единици и всички служители, а именно:
- “Солвей Соди” Девня АД
При изпълнението на модернизацията на завода по отношение на качеството са постигнати
всички европейски норми, като най-важното е, че
се прилагат и европейските изисквания.
Реконструкцията се осъществява със специално
скеле и защитни полимерни екрани, с които се изолират работническите площадки, за да се намали
запрашаването на околната среда.
Съществени подобрения са извършени в основното оборудване на технологичните цехове.
Разширил се е обхватът на компютъризираното управление на технологичните процеси, а с това се
оптимизира воденето на технологичния режим. На
постоянен контрол, внимание и анализ са поставени проблемните от екологичен аспект места в
завода.
- “Девен” АД
“Девен” АД е филиал на “Солвей Соди”.
Парата и електричеството, произведени в “Девен”,
са суровини за производството на сода. Надежд-
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ността на инсталациите и ниската себестойност на
тези суровини са основните елементи за конкурентоспособността на “Солвей Соди” Девня. В качеството й на собственик фирмата е извършила много
промени, някои от които са почнали преди
приватизацията. Най-значимата от тях е свързана
с изграждането на нови електрофилтри. Те спомагат за възможно най-бързото привеждане на дейността на централата в съответствие с нормите за емисиите на прах. През 2002 г. е открит вторият нов
електростатичен филтър в присъствието на министъра на околната среда и водите. Други инвестиции,
не толкова забележими, но също важни, са позволили да се подобри ефективността и надеждността на инсталациите: постепенно обновяване на котлите и турбините, обединяване на командните зали,
новите линии за деминерализация и за модернизация на въглеподаването. Общо това са 20 млн. лева,
инвестирани за 5 години.
- “Провадсол” АД
Провадсол АД е създадено за експлоатация
на единственото в страната солно находище –
Мировското. През 2000 г. предприятието стана собственост на “Солвей Соди”. Полагат се големи грижи и инвестиции, които да гарантират дългосрочната му експлоатация и опазването на околната
среда. Вложени са 4 милиона лева предимно за
изграждане на неутрон-гама сонда, пречиствателно съоръжение на река Провадийска, ремонт на
автосонда “Залигитер”, сондажни тръби, сондажни площадки и реконструкция на помпен блок.
- “Девня Варовик” АД
“Девня Варовик” АД е ново дружество, правоприемник на държавния Завод за добив на варовик с. Чернево, Варненска област. То осигурява висококачествена суровина за нуждите на производството на калцинирана сода и цимент. От 2000 г.
фирмата е собственост на “Девня Финанс”, в която равни дялове имат “Солвей Соди” и “Девня
Цимент”. Направените инвестиции се измерват в
милиони левове и са насочени както към повишаване надеждността на машините и съоръженията
и към подобряване условията на труд, така и към
подобряване състоянието на околната среда.
Голяма част от тези средства са дадени за закупуване на оборудване за опезпрашаване на цех
“Средно трошене”, за подмяна на питейния
водопровод. През 2002 г. се пусна в експлоатация
обезпрашаваща инсталация.
Приоритети и задачи в областта на устойчивото развитие
Резултат от тези усилия са подобрените екологични параметри на дружеството през последните години. Това бе добра основа “Солвей Соди”
Девня за първи път в страните от Централна и Източ-
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на Европа да получи през 2001 г. Пилотно разрешително за комплексно предотвратяване и контрол
на замърсяването.
Стратегическите приоритети в областта на устойчивото развитие на фирмата са насочени към:
- Изпълнения в срок на заложените мероприятия в Решението за опазване на водите и околната среда.
- Актуализиране на Пилотното разрешително
за Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването съгласно изискванията на новия Закон
за опазване на околната среда.
- Разширяване на Програмата за подобряване
на състоянието на околната среда съобразно новите изисквания.
Като най-важни конкретни задачи за реализация на тези приоритети можем да посочим:
- Мерки за намаляване и отстраняване на неорганизираните емисии от прах.
- Контрол и отчет на резултат от извършената
мелиорация за засолени площи за 2000 и 2003 г.
- Провеждане изследвания за състоянието на
атмосферния въздух (по отношение съдържанието
на прах и амоняк).
- Изграждане на система за управление на
Околната среда – ISO 14001. Работата по тази система е от съществено значение за ефективното
функциониране на Програмата за опазване на околната среда.
Реализацията на тези важни програми и задачи за “Солвей Соди” ще се осъществи високоефективно при максимално ангажиране на служителите в дружеството, като целта на ръководството е
те да се превърнат в тяхна лична и обществена грижа и отговорност.
В рамките на непрекъсната модернизация на
“Солвей Соди”, ръководството е взело решение да
изпълни мащабна програма за обновяване на станция “Дестилация”. Тя ще бъде реализирана за 12
години. Тази станция ще бъде сред най-производителните в содовото производство в света. Целта
на тази инвестиция е да се минимизират емисиите
от амоняк и разходите на еленергия. По този начин
“Солвей Соди” ще направи още една сериозна инвестиция в областта на опазването на околната
среда.
Безопасността и здравето на персонала винаги са били приоритетна грижа на “Солвей Соди”.
Независимо, че при приватизацията положението в
тази област беше добро, целта на ръководството е
да се усъвършенства непрекъснато чрез действия,
свързани с надеждността на инсталациите: избягване на опасните ситуации, предоставяне на първокачествени лични предпазни средства. Извършват
се и планирани дейности, насочени към мотиви-
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ране, ангажиране и обучение на персонала на
“Солвей Соди” и фирмите – подизпълнителки.
Интерес за теорията и практиката в областта
на управлението и устойчивото развитие представлява прилаганият в “Солвей Соди” метод 5S.
Наименованието се образува от 5 японски думи,
всяка от която започва с буква S: SEIRI – РАЗЧИСТВАНЕ, SEITON - ПОДРЕЖДАНЕ, SEISO - ПОЧИСТВАНЕ, SEIKETTTSU - РЕД, SHITSUKE - СТРОГО
СПАЗВАНЕ. Чрез него се цели да се създаде и поддържа среда, генерираща удоволствие от работата,
за да бъде тя по-ефективна и по-спокойна. И веднага да се откриват всички проблеми и всички
решения. Техническият залог за това са: подобряване състоянието на инсталациите (чистота,
хигиена, подреждане), намаляване рисковете от
злополуки, подобряване условията за труд, печелене на време от подреждане в ред на документацията и организацията на работните места, подобряване на надеждността на апаратите чрез по-добро проследяване. Неизменна част от този метод е
свързана с решаване на екологичните проблеми.
Опазването на околната среда е навярно

областта, която отбелязва най-голямото развитие
през последните години в “Солвей Соди”. Както бе
посочено, още през 2000 г. фирмата се присъедини към инициативата “Отговорност и грижа” на европейската химическа промишленост. Днес предприятието трябва да съчетае икономическото си
развитие с грижата да ограничи доколкото е възможно въздействието на дейността си върху околната среда. Това е същността на т. нар. “устойчиво развитие”.
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THE STABLE DEVELOPMENT AS A STRATEGIC PRIORITY IN
PRODUCTION OF CALCINATED SODA ACCORDING TO INTEGRATION
PROCESS OF BULGARIA TO EUROPEAN UNION
Tzveta Zafirova
Economical University - Varna, Bulgaria

ABSTRACT
The conservation of surrounding areas is a criterion for assessment of any country’s readiness for joining to EU.
The production of calcinated soda in Bulgaria was one of the biggest pollution-maker of air, water and soil. Foreign
investors bought it and they chose the strategy of development - “ focusing to clients” in the process of integration
Bulgaria - EU. One of the strategic priorities of its realization is the stable development.
This paper aims to research and popularize the experience of Solvey Sodi - Devnja, the greatest company in
Europe and one of the biggest in the world, in the conservation of surrounding areas. The accent is on its policy
“Responsible Care”, which is a part of European Chemical Industry Policy for purpose of the stable development of
United Europe.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Стоян Киров
Университет за национално и световно стопанство – София
Влошаващите се екологични устои на планетата, заедно с усложняващите се социални проблеми, поставят
кардинални предизвикателства пред съдбата на планетата и оцеляването на човешкия род. Това налага съществени промени в развитието на основните области за човешкото съществуване: социална, икономическа,
екологическа, институционално-управленска и морално-етична. В тези области се вписва съдържанието, принципите и приоритетите на новия век, включени в концепцията и политиката за устойчиво развитие.
Комплексно-фундаменталният характер на устойчивото развитие, като безалтернативна и повсеместна
стратегия през XXI век, налага това развитие да бъде в центъра на вниманието на пазарната трансформация на
нашата икономика и нейната интеграция в Европейския съюз.
Устойчивостта трябва да осигури гаранцията, че каквито и действия да предприема това поколение за
подобряване на своята среда и комфорт, тези действия няма да влошат околната среда на бъдещите поколения.
Урбанизацията в страните със слабо развита икономика води до замърсяване на околната среда и до натрупване на големи количества отпадъци.
Отпадъци ще се генерират вечно, следователно управлението им е непрекъснат процес. Завинаги значи,
дълъг процес.
Създаването на усещане за перспектива и по-добър живот в градовете и населените места е гордостта на
една община. Това се постига чрез едновременно постигане на благосъстояние на населението и защита на
околната среда.
Отпадъците, от какъвто и да са източник, трябва да се управляват непрекъснато, това е вечна и неотменима
необходимост, както необходимостта от храна.
И за да е защитено населението, тези дейности се контролират.
Ключови думи: Устойчиво управление, отпадъци, околна среда, замърсяване, ръководство, обществена
подкрепа
Key words: stable management, wastes, environment, pollution, management, society support

Влошаващите се екологични устои на планетата, заедно с усложняващите се социални проблеми, поставят кардинални предизвикателства пред
съдбата на планетата и оцеляването на човешкия
род. Това налага съществени промени в развитието на основните области за човешкото съществуване: социална, икономическа, екологическа, институционално-управленска и морално-етична. В тези области се вписва съдържанието, принципите и
приоритетите на новия век, включени в концепцията и политиката за устойчиво развитие. Те са синтезирани в основния документ - Agenda-21, приет
от Конференцията на ООН по опазването на околната среда и развитието – през 1992 год. в Рио де
Жанейро.
Комплексно-фундаменталният характер на устойчивото развитие, като безалтернативна и повсеместна стратегия през XXI век, налага това развитие да бъде в центъра на вниманието на пазарната
трансформация на нашата икономика и нейната
интеграция в Европейския съюз. Във връзка с това
следва специално да се подчертае, че е наложително да се преодолее досегашното твърде ограничено разглеждане на проблемите в тази област като съдържание и прилагана политика, свеждаща
ги до традиционно използвания подход за опазване
и още по-тясно - до очистване на замърсяванията
на околната страна. Така че, действията в тази област са предимно от текущ характер и се съсредоточават върху преодоляване и най-вече притъпяване на отрицателните последици от неекологосъобразното развитие. Нужен е повсеместен преход от

текуща политика по опазване на околната среда
към дългосрочно ориентирана стратегия на устойчиво развитие; към нови виждания (и политика)
по използването и поддържането на равновесието
при т.н. “неделими блага”, като се започне от компонентите на околната среда: въздух, вода, почви,
флора, фауна, подземни недра, инфраструктура
и се стигне до моралните устои и другите елементи,
формиращи ценностите на съвременното общество. Устойчивото развитие е преди всичко глобален
проблем, но и в този случай важи мотото за съвременния свят: мисли глобално - действай локално!
Устойчив подход при управление на отпадъците- мотивация
Урбанизацията в страните със слабо развита
икономика води до замърсяване на околната среда и до натрупване на големи количества отпадъци.
Колкото по-богата е една страна, толкова търсенето на екологична защита и решения на тези въпроси е по-голямо. В много бедните страни и в големите градове недостигът на чист въздух и вода,
които замърсяването причинява е фактор за 1/5 от
всички заболявания - най-висок от всички други
фактори.
“Много по-полезно би било насочване на усилията към отстраняване на екологичните причини
за здравните проблеми, отколкото осигуряването
на повече болници и лекарства” (изказване на вицепрезидента на Световната банка)
Какво е развитието на България през последните 50 години на XX век, която преди този период
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е преобладаващо селскостопанска страна? Каква
част от закритите производства не подлежат на възстановяване и какъв е и ще бъде ефектът им върху природата и жизнената среда в населените
места?
Можем ли и как да спрем по-нататъшното им
разрушаване и да помислим за тяхното възстановяване?
Това е предизвикателството пред страната ни,
която в настоящият момент изживява икономически трудности. Трябва да се започне от някъде и то
веднага. На първо място е необходимо замърсяването на околната среда да бъде поставено под
контрол.
От чисто технически аспект най-подходящо би
било да се започне с твърдите отпадъци и отпадъчните води, където има сравнително добра база и
натрупан опит.
Отпадъци - източници и въздействие върху
средата
Нарастването на населението в градовете за
сметка на селата е световна тенденция. Съгласно
данни на Организацията за околна среда на ООН
50% от цялото население в света през 2010 г. ще
живее в градове.
Урбанизацията означава концентрация на населението и интензивно индустриално развитие.
Ако това развитие не е устойчиво и не носи натрупване на материални блага, ще доведе до упадък.
Високата гъстота на населението изисква висока
степен на дисциплина при спазване на обществените норми в тази област.
България не е изключение по отношение на
тези миграционни процеси. Те са засилени при прехода от планова към пазарна икономика поради наличието на повече и по-добре заплатени работни
места в големите градове.
Животът в селата е по-ниско интензивен и потрудно се поддава на организация. Механичното
преместване на селско население в градски условия на живот не води автоматично до възприемане
на градските норми на бит и потребителски навици.
По отношение на генерирането и управлението на
отпадъците това създава сериозни проблеми, особено в големите градове с многобройно и разнообразно по социални характеристики население.
Населението от селските райони разчита повече на произведеното в личното стопанство, отколкото на промишлени стоки. Количествата
отпадъци, които се произвеждат в селата, са малки,
предимно от органичен произход и лесно, и естествено се усвояват от средата, защото са разпръснати на голяма територия.
Когато обаче населението е струпано в градска зона със среден до висок интензитет на жилищно застрояване, със съвкупността от производства, промишленост, търговия и услуги, необходими за градския стил на живот, хората стават
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изцяло зависими от тези фактори.
Жителите на градовете произвеждат отпадъци в значително по-големи количества. При това отпадъци от най-различен вид - опасни, неопасни,
инертни.
Възможностите за разширяване на градовете
са ограничени и голямата концентрация на отпадъци се превръща в сериозно препятствие пред икономически ефективното и съобразено с екологичните изисквания управление на отпадъците.
Неконтролираното натрупване на отпадъци
представлява висок здравен риск за населението,
тъй като отрицателният ефект от замърсяването
не може да се избегне.
Всеки е генератор на отпадъци. Всяко живо
същество, малки и големи, предприятията и
институциите. Храната, облеклото, жилищата и обществените сгради, отоплението и осветлението,
транспортните средства имат своя жизнен цикъл и
завършват като отпадък.
Анализът на жизнения цикъл, приложен към
промишлеността, използва техника, наричана запазване на масата. Изненадващ факт е, че отпадъкът при повечето промишлени производства е поголям от продукта.
Увеличавайки количеството генериран отпадък, заедно с концентрацията, градският причинител на отпадък - всеки отделен човек, влияе на благосъстоянието на обществото. Отрицателен пример
дават не само промишлените замърсители.
Действителността ни учи, обаче, че особено
внимателни трябва да сме с промишлените продукти, услуги и производители.
Какво става с неконтролирания отпадък от промишлеността и услугите? Не отива ли просто на
сметището?
Какво става с инфекциозните болнични отпадъци, използваните спринцовки? Дали те се управляват правилно и не създават ли опасност от
заболявания?
Какво става с отпадъците от хранително-вкусовата промишленост? Дали просто не се изхвърлят и не стават препитание на особено бедните и
нуждаещи се
Домакинствата също изхвърлят опасни неща.
Батерии, лекарства, бои, почистващи препарати и
ред други. Колкото повече са домакинствата, толкова количеството и разнообразието на тези опасни отпадъци са по-големи.
“В нашия град няма работеща промишленост,
следователно няма замърсяване. В нашата община не се случват такива неща.” Това са често срещани твърдения, които за съжаление не отговарят
на истината.
Отпадъците, от какъвто и да е източник, трябва да се управляват непрекъснато, това е вечна и
неотменима необходимост, както необходимостта от храна.
И за да е защитено населението, тези дейности се контролират. Налице е законова и подзаконо-
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ва нормативна база за управление на отпадъците като ръководство, процедури и ограничения, за защита на интересите на цялото население.
Ръководство при устойчиво управление на
отпадъците
Управлението на отпадъците е от голямо значение за един град. Без ефективно почистване на
улиците, сметосъбиране и обезвреждане на отпадъците здравето на населението може да бъде
застрашено.
Задължение на правителството и на всяко местно ръководство е благополучието на гражданите.
Следователно те трябва да направляват и начина,
по който се осъществяват дейностите по отпадъците.
Ръководството се състои в:
- определяне насоките на развитие и начина
на реализиране;
- установяване какви са потребностите и какво да се прави, без непременно да се ангажира с
изпълнението.
Съгласно изискванията на закона причинителите на отпадъци трябва да ги предават на упълномощени институции. Те са изпълнителите на услугите по сметосъбирането.
Кметът на общината упълномощява или определя изпълнител въз основа на тръжна процедура по Закона за обществените поръчки.
Целта на управлението на отпадъци е да се
гарантира, че причинителите на отпадъци не вредят на обществото. Знаем, че всеки човек и институция са източници на отпадъци, това обаче не
означава, че Общинското управление и населението воюват помежду си, или са партньори.
Всяко заинтересовано лице е партньор в усилията да бъде защитена околната среда.
Устойчивото управление на отпадъците е обществен интерес. То е обща грижа за:
- причинителите на отпадъци, задължени от
закона да не вредят на средата;
- управляващите отпадъците от името на
обществото;
- изпълнителите на услугите по отпадъците.
Управлението на отпадъците е нормативно задължение на всеки кмет и на цялото общинско
ръководство. Като общински ръководители тяхно
приоритетно задължение е да се ангажират с
дейностите по отпадъците.
България е преживявала различни кризи, свързани с дейностите по отпадъците по причини, като
повреда на инсталации за изгаряне, на транспортна техника, изчерпване капацитетите на депа, трудови спорове, обществено противопоставяне и др.
При всяко от кризисните замърсявания рискът от
разпространение на замърсяване и заплаха за здравето на хората нараства значително.
Защо не е предвидена възможността да възникнат такива събития? Къде е пропускът в управ-
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лението на отпадъците? Какво е оперативното разрешение за кризисната ситуация? Това решение
не ли свързано с твърде голям риск за здравето на
хората?
Устойчивост = Управление = Устойчивост
Няма и не може да има съвършена система.
Трябва да се намират решения за възникващите
проблеми. Това е функция на управлението.
Управлението може да се осъществява, ако определя насоки на развитие и стратегия, програма за
управление на отпадъците и план за работа.
Общинското ръководство, както и ръководството на фирмите - изпълнителки се нуждаят от опитни управленски кадри с доказани познания, умения и способности да се справят със задачите.
Какво е устойчиво управление? Управлението
само по себе си е ключът към устойчиви услуги по
отпадъците. Устойчивост в този случай означава да
предадем на следващите поколения икономически
ефективни и екологосъобразни услуги.
Ако при плановата икономика централизирано са се осигурявали необходимите инвестиции и
ресурси за услугите по отпадъците, то със сигурност функционирането на тази система не е могло
да се поддържа при смяната с пазарна икономика
и необходимостта хората да заплащат пълните разходи за услугата.
Кога за последен път са правени инвестиции?
Има ли амортизационен фонд за обновяване на
активите, за развитието на системата и осигуряване на устойчивостта й?
Има ли достатъчно налични ресурси? Дали услугата се предоставя на цялото население?
Устойчиво ли е управлението на отпадъците в отделните общини?и т.н. Отговорите на повече от въпросите са “Не”.
Устойчиво управление на отпадъците: осигуряване
Кой предлага услугите - общината или частният сектор? При сегашните икономически условия в страната е трудно да се отговори на този
въпрос.
Присъединяването към Европейския съюз е
правителствена политика. Сред най-важните условия за това е хармонизирането но българското законодателство с европейското. Част от изискванията са: “В условията на пазарна икономика купувачът (причинителят на отпадъци) заплаща пряко
услугите”.
“Услугата по правило не трябва да се субсидира от правителството”.
“Всеки, който замърсява околната среда трябва да заплаща причинените щети.”
Това означава, че всеки трябва да плаща, защото околната среда включва и земята, която е частна собственост.
Международното законодателство изисква също потенциалният замърсител да заплаща и раз-
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ходите по превантивните мерки. Следователно всеки
причинител на отпадъци трябва да заплаща правилното им управление.
Причинителите на отпадъци трябва да плащат,
ако замърсяват, а също и за да се избягват замърсяванията.
Да се отговори на европейските екологични
стандарти е скъпо начинание, особено за общините със слабо развита икономика.
Променят се изискванията към дейностите по
отпадъците и с това и разходите на услугите.
В повечето общини обезвреждането/депонирането на отпадъците изобщо не съответства на стандартите на Европейския съюз. Услугите по отпадъците не се предлагат на всички причинители на
отпадъци. Често сметоизвозването не се осъществява по разписание. Проблемите са главно поради липса на инвестиции. Необходимостта от
инвестиции, пренебрегвана с години, е съществена.
Оттук “предоставянето на услугите” от страна на
кандидатите за изпълнители означава и ангажимент
за значими инвестиции. Какви обаче гаранции може да има един инвеститор, че ще си възвърне вложените средства? Ако бъдат изпълнени условията
за икономическа достъпност на услугата, няма
гаранции, че инвеститорите ще постигнат необходимата възвръщаемост в близките години.
Понастоящем интересът към тези обществени поръчки е слаб, предимно от страна на местни
фирми.
Рециклиране. Природните ресурси се използват безразборно, увеличават се степента на замърсяване и разходите за управление на отпадъците,
което заплашва всяка форма на живот. Съществува
реална нужда от оползотворяване и алтернативни
решения за спестяване на природни ресурси. Без
съмнение рециклирането е една много добра и напълно екологосъобразна идея. То намалява количеството отпадъци за депониране и създава нова
индустрия за преработка на вторични материали.
Рециклирането, възобновяемата енергия и материали представляват често прилагано международно решение на проблема с отпадъците и намаляване на ресурсите, но изискват скъпи и устойчиви дейности за поддържането на постигнатия
резултат.
Трябва много внимателно да се следи да не
се увеличават повече разходите за управление на
отпадъците и за поддържането на задължителната
му устойчивост.
Твърде много скъпи решения са били разработвани само за да се разбере накрая, че те не са
устойчиви и че са изконсумирали значителна сума
пари, която е можела да бъде използвана значително по-добре другаде.
Комплексното управление на отпадъците изисква да се направи анализ на разходите и ползите и
социално-икономически анализ, плюс икономически преглед на всички възможни решения.
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Една не съвсем развита икономика има следните предимства:
- Количествата генерирани опасни отпадъци
са относително неголеми и могат да се преработват според случая.
- Генерираното количество отпадъци е голямо и те са предимно органични. Традиционно това
количество се депонира, но без достатъчни мерки
срещу замърсяване на околната среда.
Съществува международно одобрено “Найдобро екологосъобразно и икономически достъпно
решение” за минимизирането на отпадъците.
Йерархия на управлението на отпадъците.
Повторна употреба.
Рециклиране
Възстановяване на енергия.
Сигурно съхранение (депониране).
С цел икономична експлоатация анализът на
разходите и ползите на вариантите за управление
на различните категории отпадъци сочи следният
отговор:
- Компостирането на органичните материали
е решението, наложено от законовите изисквания;
- Търговско рециклиране на инертните отпадъци;
- Социално рециклиране на малките количества остатъчни неопасни отпадъци;
- Специални решения за опасните отпадъци,
когато се генерират при спазване на свързани нормативни процедури и стандарти, като например
Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за контрол и защита от индустриално замърсяване.
Всякакви остатъчни материали от неопасни източници след преминаването на международната
йерархия на управление трябва да се депонират,
вместо да се изгарят, тъй като второто е твърде
скъпо и носи допълнителни проблеми със замърсяването на околната среда.
И България може да постигне успешно рециклиране като част от практиката на управление на
отпадъците. Но устойчивостта му зависи, както и в
индустрията, от доброто и ангажирано управление.
Ролята на общественото разбиране и подкрепа. Отпадъци ще се генерират вечно, следователно управлението им е непрекъснат процес.
Завинаги значи дълъг, дълъг процес.
Създаването на усещане за перспектива и подобър живот в градовете и населените места е гордостта на една община. Това се постига чрез едновременно постигане на благосъстояние на населението и защита на околната среда.
Удовлетворението от предлаганата услуга на
населението не се постига за един ден и трябва да
се поддържа непрекъснато.
Устойчивостта носи идеята на вечност, така
че кой трябва да гарантира тази устойчивост?
Местната власт е устойчива институция и тя

Устойчиво управление на отпадъците

е социалният инструмент за защита на гражданите,
като търговската фирма - изпълнител е тук само
благодарение на желанието на гражданите
(клиентите) да получават тази услуга.
Международната общност се обедини около
принципа това поколение да не живее за сметка на
ресурсите на следващите поколения (Дневен ред
21 на ООН).
Устойчивостта трябва да осигури гаранцията,
че каквито и действия да предприема това поколение за подобряване на своята среда и комфорт,
тези действия няма да влошат околната среда на
внуците и правнуците му.
Не е приемливо необходимостта от защита
на здравето на сегашното поколение да се посреща с неприемливи за бъдещите поколения решения.
Какво на практика значи устойчивост? И особено в България. Това, което е добро за днес, трябва да е добро и за утре. Неконтролираното натрупване на отпадъците по улиците на градовете и селата, както и сметищата (неконтролирани депа)
трябва да се поставят под контрол, за да се гарантира, че не замърсяват въздуха, почвите или водата,
на и под земната повърхност.
Предпазването е по-добро и значително по евтино от лечението. Но да се управляват източниците на замърсяване, са необходими сериозни средства под формата на активи, оборудване, експлоатационни разходи.
Особено е важно тези активи, оборудване и
експлоатационни разходи не само да предпазват
околната среда от замърсяване, но и да бъдат управлявани по начин, гарантиращ непрекъснатост на
работата им.
Нуждите и благосъстоянието на обществото
не се покриват само с управлението на отпадъци-
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те и опазването на околната среда.
Много често тези две дейности не са на първо място в списъка от приоритети.
Но ако те се предлагат устойчиво, с най-подходящи и достъпни практики, ще заемат своето подходящо място в анализа на ползите и разходите от
и за обществените услуги.
Разходите за тези дейности съгласно международната практика трябва да се покриват от причинителите на отпадъци.
Отново тези разходи трябва да се заплащат
непрекъснато за периода на предлагане на услугата, защото активите трябва да се възстановяват,
трябва да се разработват нови методи или да се
актуализират капацитети. И тази нужда от възстановяване и обновяване ще изисква приходи.
Устойчивостта на управлението на отпадъци
е постоянна величина.
Трябва да има винаги годно оборудване и
сгради.
Управлението трябва да е винаги непрекъснато и адекватно
Разходите трябва да се заплащат непрекъснато.
Доброто управление от страна на местната
власт и признанието за усилията и тяхната подкрепа от страна на гражданите е основната гаранция
за устойчивост.
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STABLE MANAGEMENT OF THE WASTES
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ABSTRACT
The ecological problems of the planet, together with the complicated social problems of the mankind put crucial
challenges for the future of the planet and the mankind. That enforce big changes in the development of the main area of
the human existence: social, economical, ecological, administrational, moral, ethical. In all those areas could apply the
content, the principles, and the priorities of the new centuries included in the concept and the policy for stable growth.
The fundamental role of the stable growth, as a non alternative and overall strategy in 21 century, enforce this
development to be in the centre of the attention of the transaction of our economy and its joining to the European union.
The stability must provide the guarantee, that whatever actions will be taken by this generation to improve their
environment and comfort, this actions will not make worse the environment of the future generations.
The urbanization in the countries with poorly developed economy leads to pollution of the environment and accumulation of big quantities of wastes.
Wastes always will be generated, therefore their management is a constant process.
The creation of a sense for a better life in the cities and all populated places is the pride of every local council. This
could be achieved by simultaneously welfare of the population and protection of the environment.
The wastes from every kind must be managed constantly, this is an eternal and irrevocable necessity, as the
necessity from food. This activities must be under control in order to be protected the population.
In the lecture are shown the stable approach by the management of the wastes and the motivation for this as well as
the stable management of the wastes – its direction, insurance, recycling. The role of the society understanding and
sustain take part as well. Some alternatives and possible decisions for improving the waste management are shown also.
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РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОРГАНИЧНО
РЕЦИКЛИРАЩИ СЕ ОПАКОВКИ В СВЕТЛИНАТА НА ОПИТА НА
СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И САЩ
Диана Величкова
Университет “Проф. д-р А. Златаров” - Бургас
Интегрирано в производството опазване на околната среда като един от принципите на устойчивото развитие,
намира приложение при производството на органично рециклиращи се опаковки. Органично рециклиращи се
опаковки са най-често от синтетични материали, създадени от ежегодно възстановими суровини, но към тях се
отнасят също и модифицирани синтетични материали, създадени на база нефт. Органично рециклиращи се
опаковки допринасят за устойчиво равитие, тъй като от една страна не отделят при разграждането си замърсяващи околната среда вещества, а от друга страна използването на ежегодно възстановими суровини спомага за
спестяването на ограничени ресурси като нефт и природен газ.
Целта на доклада е да се анализират възможностите за налагане на пазара на органично рециклиращи се
опаковки като се представи опита в тази област на САЩ и страните от Европейския съюз.
Ключови думи: органично рециклиращи се опаковки, пазарна реализация, опита на страните от ЕС и САЩ
при пазарната реализация
Key words: bioplastics packs, market distribution, USA and EU countries experience in market distribution

Неразривното свързване на опазването на
околната среда с производството, като един от
принципите на устойчивото развитие, намира приложение при производството и използването на органично рециклиращи се опаковки. От маркетингова гледна точка използването на органично рециклиращи се опаковки осигурява конкурентно предимство на продуктите на фирмите, които ги използват и би могъл да гарантира техния пазарният успех. Конкурентно предимство на продуктите на
фирмите, използващи на органично рециклиращи
се опаковки се изразява в това, че био-опаковките1
са незамърсяващи околната среда в сравнение с
традиционните опаковки от синтетични материали.
Пазарният успех на фирмите, използващи био-опаковки ще зависи обаче и от умението да се разработи такава маркетингова стратегия, при която чрез
инструментите на маркетинговия мениджмънт да
се въздейства върху пазарното търсене. Все пак
потребителя трябва да бъде убеден и стимулиран
да купува иновационните био-опаковки. Целта на
доклада е чрез анализ на положителният опит на
страните от Западна Европа и САЩ да се откроят
възможните маркетингови инструменти, които биха помогнали за налагането на българския пазар
на иновационните органично рециклиращи се опаковки от ежегодно възстановими суровини. В доклада са използвани и резултатите от първия в света пазарен тест свързан с опаковки от биологично
разградими синтетични материали, проведен от
май 2001г. до декември 2002г. в Касел, Германия.
Пазарният тест в Касел имаше за цел както да проучи нагласите на потребителите, така и да тества
система за събирането и оползотворяването на отпадъците от био-опаковките. Проучването на наг-

ласите на потребителите показа, че 90% от участвалите считат, че био-опаковките трябва да заместят традиционните опаковки от синтетични материали, като 80% от ползвалите био-опаковки оценяват качеството им като добро и дори много добро.
Според директива 94/62/ЕС и българската наредба за опаковките и отпадъците от опаковки от
05.02.2004г. под органично рециклиране се разбира аеробно (компостиране) или анаеробно
(биометанизиране) третиране на биоразградимите
частици от отпадъците от опаковки при контролирани условия и с използване на микроорганизми,
които произвеждат стабилизирани органични остатъци или метан.
От края на 70-те години датират първите опити да се създадат такива синтетични материали,
които да могат да се разграждат с помоща на
микроорганизми. Органично рециклиращи се материали (bioplastics) се произвеждат най-често от
модифицирани синтетични материали, създадени
на база нефт, но е възможно и производството им
от синтетични материали, създадени от ежегодно
възстановими суровини (виж схема 1).
От модифициран органично рециклиращ се
синтетичен материал, създадени на база нефт например е произведена кофичка за кисело мляко на
шведската фирма Ecolean. Тя се състои от около
40 % калциев карбонат и 60% полиетилен. Кофичката за кисело мляко на Ecolean е напълна разградима при дебелина на материала от 0,15 мм.
Високото съдържание на калциев карбонат в иновационната опаковката дава възможността тя да се
произведе с около 60 % по-малко енергията в сравнение с енергията необходима за производството
на подобни опаковки.

1 Терминът био-опаковки в доклада ще се използва като синоним на понятието органично рециклиращи се опаковки.
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Схема 1 Видове органично рециклиращи се материали
Научно-изследователската работа върху синтетични материали, създадени от ежегодно възстановими суровини датира от 90-те години на миналия век. Първото в света предприятие за производство на полимлечна киселина (PLA) - иновационния синтетичен материал, заместител на традиционните синтетични материали като полистирол
и полипропилен - заработи в САЩ от 2002г., с годишен капацитет 150 000 т. Американската фирма-производител Cargill Dow LLC (Minneapolis,USA)
въведе иновационния синтетичен материал под стоковия знак NatureWorks.
Органично разградимите полимери намират
приложение не само в опаковачната индустрия, но
и в различни други области например в цветарството като саксии за еднократна употреба или в гастрономията като прибори пак за еднократна
употреба. NatureWorks PLA е подходящ както за
направа на кутии и/или чаши, така и за бутилки за
течности с кратка годност като мляко или за бутилки за минерална вода. Фирмата Coca-Cola предлагаше например своите напитки в чаши, направени
от NatureWorks PLA още на зимните олимпийски
игри през 2002г. в Солт Лейк Сити (Юта, САЩ).
Опитът на страните от Западна Европа показва, че ключова роля за подпомогане на реализацията на био-опаковки на вътрешния пазар е широкомащабна комуникационна политика на производителите. Нейните основни цели трябва да бъдат
спечелване на доверието на потребителите и увеличаване на осведомеността на потребителите за
био-опаковките. Опитът на страните от Западна
Европа показва, че важен елемент от комуникационна политика на фирмите, ползващи опаковки от

органично разградими синтетични материали трябва да бъдат информационните рекламни кампании
в медиите. Пазарният тест в Касел показа, че при
комуникационната кампания трябва да се заложи
на изтъкване на основното конкурентно предимство на био-опаковките – приноса им за опазването
на околната среда. За 41% от участвалите в пазарния тест това е най-важната причина за да предпочетат био-опаковките. Такава информационна
рекламна кампания за потребителите стартира фирмата IPER, европейска верига супермаркети, която
използва NatureWorks PLA за направа на термично оформени кутии за опаковка на пресни салати
и за торбички и кутии за земеделски продукти,
стартира. Интересен е и факта, че фирмата проведе и обучение на служителите си във връзка с
използването на новата опаковка за хранителни стоки в магазина.
Другата основна цел на комуникационната политика – спечелване на доверието на потребителите - може да се постигне ако се изгради добре функционираща система за контрол и сертификация
на био-опаковките. Гаранция за пълната органична
разградимост на иновационния материал вече дава специален знак. В Германия този знак е собственост на Сдружението за органично разградими
материали. (виж фиг. 1). За да се използва знака е
необходимо производителите да преминат процедура по сертифициране в организация DIN CERTCO
и да сключат лицензионен договор за ползване на
търговския знак. Немската организация DIN CERTCO сертифицира органично разградимите материали по стандартта DIN V 54900. В стандарта са
заложени практически методи, с помоща на които
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Фигура 1 Знак за органична разградимост биоопаковките на Сдружението за органично
разградими материали DIN CERTCO, Германия
да се определи максималната дебелина на слоя от
иновационния полимер така че до 100 дни той напълно да се е дезинтегрирал. При пазарния експеримент в Касел шестоъгълната форма на търговския знак на DIN CERTCO беше използвана в подкрепа на информационната кампания по време на
теста под мотото “шесто чуство” (виж фиг. 3).

Фигура 3: Снимка, част от рекламната
кампания “шесто чуство”, подкрепена с
шестоъгълния търговски знак на DIN CERTCO
при пазарния тест в Касел, Германия
На международно ниво друга организация, отговаряща за сертифицирането на био-опаковките е
(AVI), Брюксел. Тя сертифицира органично разградимите материали по друг стандарт - EN 13432,
които се отнася конкретно за опаковките, но по принцип не се отличава от този на DIN CERTCO. Знакът,
които се поставя върху опаковката е показан на
фигура 2.
Сертифициране на органично разградими материали може да се направи и по стандарта ASTM
D 6400-9, но от Biodegradable Products Institute (BPI)
в Ню Йорк. Основните принципи при сертифициране на органично разградими материали в САЩ не
се отличават по принцип от тези в страните от
Западна Европа.
Опитът на страните от Западна Европа показва, че съществена роля за подпомогане на реализацията на био-опаковките на вътрешния пазар имат
и останалите елемемти на маркетинговия микс ценовата и дистрибуционната полититка.
Недостатък на опаковките от синтетични ма-

Фигура 2 Знак за органична разградимост на
био-опаковките на AIB Vinзotte Inter (AVI),
Брюксел
териали от ежегодно възстановими суровини е сравнително по-високата им цена от традиционните опаковки от полистирол и полипропилен. Пазарният
тест в Касел показа, че потребителите приемат добре иновационната опаковка, като 1/3 от тях са готови дори да заплатят с 5 евроцента повече от обичайната цена. Въпреки това фирмите, които искат
да наложат новата иновационна опаковка трябва да
търсят начини за намаляване на цената на новите
опаковки. По-високата цена на новите опаковки се
дължи на факта, че производствените разходи при
синтетични материали от ежегодно възстановими
суровини са около четири пъти по-големи в сравнение с тези при стандартните синтетични материали. Това се дължи от една страна на факта, че
се влагат много средства в подобряване на съществуващите производствени технологии, а също и в
създаване на нови производствени методи, а от
друга страна на факта, че новите алтернативни материали се произвеждат в сравнително малки
количества. По данни на експерти дела на синтетичните материали от ежегодно възстановими суровини на световния пазар на синтетични материали e около 25 000 т. годишно, като трябва да се
има предвид,че през 2000г. в света са използвани
180 млн. т. синтетични материали. Според немската Агенцията за възстановими суровини до
2010г. е възможно 10% от опаковки от синтетични материали, които през 2002г. в Германия са
били около 3,7 млн.т. да се заместят с опаковки от
синтетични материали от ежегодно възстановими
суровини. Според експерти в Европа също повече
от половината от 6 млн. т. опаковки от синтетични
материали могат да бъдат заместени с опаковки
от синтетични материали от ежегодно възстановими суровини.
Върху начини за намаляване на цената на синтетичните материали от възстановими суровини работи научно-изследователския център за опаковки
в Граас (Австрия). Според австрийските специалисти до 70% намаляване на цената на синтетичния
материал от възстановими суровина е възможно
ако изходна суровина за производството бъде не
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царевица, а остатъци от земеделското производство и преработвателната промишленост, като сурватката от млекопреработвателната промишленост
или отпадъците от производство на сокове.
За намаляване на цената на синтетичните материали от възстановими суровини според Комитета за организация на земеделието към ЕС и
Генералния комитет за земеделско коопериране
към ЕС ще допринесе и намаляване на ДДС с около 4%. Така в стойността на тези продукти ще се
отчете техния положителен принос за опазване на
околната среда.
За намаляване на цената на синтетичните материали от възстановими суровини ще допринесе
и спестяването от таксите, плащани на организациите, занимаващи се със събирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки, които за
Германия например възлизат на около 1,5 евро/кг.
Тези такси в Германия отпадат, тъй като новите
синтетични материали могат да се събират чрез
кофите за органични отпадъци, подлежащи на компостиране т.нар. Biotonnen.
Опитът на страните от Западна Европа показва, че възприемането на новите опаковки от потребителите като незамърсяващи околната среда зависи от начина, по които те се изхвърлят. Така например фирмата Danon през 2001г. предложи своето кисело мляко в кофичка направена на базата
на полимлечна киселина. Въпреки значителните разходи за реклама на новата опаковка тя скоро бе
извадена от асортимента на фирмата. Причината
за пазарният неуспех според експерти се дължи
на факта, че потребителите са били объркани от
факта, че трябва да изхвърлят новата опаковка заедно със опаковките от синтетични материали, въпреки че рекламата е убеждавала, че това е опаковка, която напълно се рециклира и компостира.
Опитът на немския производител на козметика Wella, която се опита да наложи на пазара шампоан в т.нар. “Biopol” бутилка през 1990г. показа
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подобни резултати. Недоверието, че иновационния
материал е напълно органично разградим, този път
беше от страна на организациите, отговарящи за
компостиране на отпадъците. След пет години продукта беше изтеглен от пазара.
Пазарният успех на фирмите, използващи биоопаковки зависи от избора на маркетингова стратегия за въздействие върху търсенето на биоопаковки. Анализът на опита на страните от ЕС и
САЩ показа, че ефективни маркетингови инструменти, чрез които потребителя може да бъде убеден и стимулиран да купува продукти в био-опаковки са:
• широкомащабна информационна кампания
относно уникалността и високото качество на биоопаковките, осъществена с подкрепата на държавата, с основни цели спечелване на доверието на
потребителите и увеличаване на осведомеността
на потребителите за био-опаковките;
• изграждане на добре функционираща системи за контрол и сертификация на био-опаковките за да се спечели доверието на потребителите;
• изграждане на отделна система за събиране и оползотворяване на био-опаковките например
както е в Германия само чрез системата кофа за
органични отпадъци, подлежащи на компостиране;
• намаляване на цената на новите опаковки
чрез използване на по-евтини изходни суровини и
увеличаване на мащаба на производство.
Литература
1.Polymilchsдure (PLA) oder -Biomьll: Wenn Abfall zu
gesunden Boden wird, източник: http://
www.umweltfibel.de/frameset/frem_index.htm, посетен на 18.01.2005г.
2. http://www.biotec.de/dt/produkte/ba_allg.htm сайт на
3.http://www.cargilldow.com/corporate/
nw_pack_home.asp – сайт на американската фирма-производител
Cargill
Dow
LLC
(Minneapolis,USA)
4. http://www.modellprojekt-kassel.de/deu/seiten/
markt_frameset.html

BIOPLASTICS PACKS - REALITY AND PERSPECTIVES BASED ON THE
USA AND EU COUNTRIES EXPERIENCE
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ABSTRACT
Тhe environment defence is an integrated part of the productional process as one of the stable development
principles and has an applyment at the bioplastics packs production. The bioplastics packs are usually made from
synthetics materials that are produced from annual recycling resources but also they include modificated synthetic
materials obtain from petroleum. The bioplastics packs are important for the stable development because on the one
hand they do not produce any environment polluting substances during their disintegration and on the other hand the
use of annual recycling resources helps for the saving of organically resources such as petroleum.
The article subject is to analyze the opportunities for market distribution based on the USA and EU countries
experience.
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ПРИОРИТЕТНОТО ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ ВАЖЕН
ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Цонка Лалева
Технически университет-София
Разработката разглежда проблеми, свързани с необходимостта от приоритетно инвестиране в човешки
капитал в качеството му на важен фактор за устойчиво развитие на българската икономика. Анализира се състоянието на националните човешки ресурси в тясна връзка с демографската ситуация, образованието, заетостта и
мотивацията за труд в условията на преход към пазарно функциониране на икономиката и стремежът на страната за включването й в Европейския съюз /ЕС/. На тази основа се формулират конкретни виждания за модел на
образователна политика, който да осигури ефективна реализация на кадрите в съответствие с изискванията на
пазара на труда.
Ключови думи: човешки капитал, устойчиво развитие, пазар на труда, образователна политика.
Key words: human capital, sustainable development, labor market, educational policy

Развитието на съвременната национална икономика не може да се разглежда изолирано от извършващите се глобализиращи процеси в световната икономика и трайната тенденция на формиране на нови принципи във взаимоотношенията
между държавите и техните икономики. В съответствие с тази световна тенденция и мащабните структурни промени в българската икономика, както и
стремежът на страната за включване в Европейския
съюз, приоритетното инвестиране в човешки капитал като съвкупност от общи и специфични знания,
които хората придобиват и натрупват чрез образователната система, се превръща в обективна
потребност. Тя е продиктувана от следните причини:
1. Несъответствие на наличния производителен капитал на съвременните изисквания за устойчиво развитие на икономиката. То произтича от
недостатъчното обновяване на физически износения основен капитал и моралната му деградация.
Като се прибави и факта, че България не разполага с най-модерна техника и технология,то налице е
известно изоставане от развитите страни. Подобен
факт обуславя ниска производителност на труда и
неконкурентна продукция на европейския пазар. При
така създалата се ситуация главната движеща сила,която може да съдейства за привеждане развитието на икономиката в съответствие с новите
реалности, е човешкият капитал,който твори технически прогрес и неговото използване чрез
науката. Непрекъснатият процес на акумулиране
на човешки капитал заедно със съществуващите
запаси от него въздействат върху създаването и
увеличаването на нова техника и нови технологични възможности, поддържа икономическия растеж
и повишава конкурентноспособността на
икономиката.
2. Потребността от технологични иновации.
Технологичните иновации в условията на глобална
технологична промяна са главен стратегически ресурс на икономическото развитие. Тяхното осъществяване в българските фирми среща значителни препятствия,които не позволяват проявлението
на иновационна дейност като тяхна присъща черта..

Въпреки тава са налице определени фактори,които благоприятстват нейното осъществяване. Един
от тях е реформиращото се образование като основа за усъвършенстване, подготовка и мотивация
на такива кадри,които да отговарят на новите технологични изисквания,на производството и пазара.
В тази връзка анализът на статистическите данни
за проявлението на съществуващата зависимост
между индустриалното развитие и образователната система, разкрива следната специфика в нейното развитие:
• Индустриалният сектор на българската икономика се характеризира с фундаментални промени през последното десетилетие.Тяхната оценка от позициите на постигане, поддържане и подобряване на конкурентноспособността, са крайно
недостатъчни.Според последното изследване на
Световния икономически форум за 80 страни,България заема 68-мо място по фирмена конкурентноспособност. Същевременно процесът на интегрирането на страната ни в Европейския съюз налага бърз прелом по отношение конкурентноспособността на функциониращите фирми. С малки изключения тези фирми преминаха пътя на трансформация на собствеността от държавна в частна.
Осъществената до сега приватизация осигури определено преструктуриране на собствеността,но не
постигна очакваните пазарни ефекти.В значителна
част от фирмите са налице такива общи неблагоприятни характеристики като:принудително свито
производство в резултат от свити пазари на продукцията, в т.ч. местни и чужди; слаба тенденция на
активизиране на иновационната и инвестиционната дейност във фирмите и продължаваща експлоатация на амортизиран машинен парк, обуславящ
високи разходи,ниско качество, неатрактивни за пазара продукти;продължаващи бариери пред фирмите в осигуряването на инвестиционни кредити и
др. Изтъкнатите негативи без да се абсолютизират
имат противодействаща роля и влияние върху конкурентноспособността и печелившата дейност на
фирмите.
• Функциониращият модел на българската индустрията се базира на създаденото в условията
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на индустриализация на страната.При него в значителна степен се запазва структурата на индустриалното производство без това да означава възстановяване на мощности,мащаби на производство
и пазара на статуквото на 80-те и 90-те години на
миналия век.Същинският проблем на държавната
политика в индустриалния отрасъл се свежда до
необходимостта от съобразяване със сложилите
се реалности и прагматична ориентираност по избора на механизмите и средствата, чрез които държавата може да подпомага бизнеса и да създава
предпоставки и условия за конкурентноспособност
на икономиката като цяло. Реализацията на тази
политика изисква определяне на приоритети в развитието на индустриалните сектори и стопански
обекти в кадрови план чрез осигуряване на държавни лостове за съвременна професионална подготовка на кадри за работа в различни йерархични
равнища на индустрията, в т.ч. бакалаври и магистри с икономическа, инженерна и правна подготовка,
подготвени специалисти в специализирани техникуми и нови професионални училища, реално търсени от стопанската практика.
3. Инвестиционната активност на индустриалните фирми бележи тенденция към намаляване.
При такава ситуация активизирането на инвестициите в единство с новите и модерни виждания и действия спрямо човешките ресурси, става изключително сложно и важно предизвикателство пред
Правителството, Министерството на икономиката
и стопанските обекти. В тази връзка наред с традиционните мерки и действия за стимулиране на инвестиционната активност на фирмите съществуват
неизползвани досега възможности, които държавната политика следва да мобилизира като:
• кадрово обновяване на индустрията чрез образователни механизми;
• държавна намеса за привеждане на образователната система към актуалните и перспективни потребности и изисквания на стопанската практика по пътя на диалог с браншовите организации,
синдикатите и фирмите;
• Превръщане на инвестирането в кадри, професионално подготвени за работа в различните йерархични индустриални равнища в приоритет на
политиката.
Изтъкнатите причини подчертават обективната потребност от приоритетно инвестиране в човешки капитал поради факта,че наличният производителен капитал е недостатъчно развит, за да отговори на съвременните социално икономически
предизвикателства.
В резултат на преструктуриране на българската икономика човешкият капитал в качеството на
първостепенен национален ресурс се свързва и зависи от демографската ситуация и заетостта на
работната сила, образованието и мотивацията за
труд. Анализът на състоянието и тенденциите в тяхното развитие, базиращ се на икономическите изс-
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ледвания и статистическата информация,извежда
следните характеристики:
1. Наличие на демографска криза,породена
от намалената раждаемост и емиграцията в чужбина. За разглеждания период раждаемостта в страната е спаднала около два пъти – от над 105000
новородени през 1991 г. намалява на 67359 към
2003 г. Същевременно относително големият брой
емигранти, който за периода между двете преброявания от 1990 и 2001 г. достига около 195000,
поражда отрицателен ефект както по отношение
на количествената, така и по отношение на качествената характеристика на човешкия капитал. Като
се има предвид,че това са хора в сравнително млада възраст /20-40 години/, то загубата на държавата е двойна. От една страна това е работна сила
с изградени професионални качества и умения, които ще реализира в чужбина, а не у нас. От друга
страна държавата губи възможност за понататъшно възпроизводство на изграден човешки капитал.
Като се прибави и безработицата в страната,очевидно се проявява разхищение на национален човешки капитал. Подобна бариера представлява сериозен проблем за преструктуриране на икономиката и осигуряване на устойчиво развитие, необходимо за присъединяването й към Европейския
съюз.
2. Реформа в образованието, целяща да осигури знания и умения на подготвяните кадри в съответствие с постиженията на науката, техниката
и технологиите. В тази връзка анализът на показателите, характеризиращи състоянието и тенденциите на образователната система и оценката на
нейната роля в натрупването и използването на запасите на наличния човешки капитал, разкрива следните специфични особености в проявлението й:
• Образователната структура на населението
по степени на завършено образование се характеризира с разнопосочни тенденции в развитието й.
Относителният дял на населението на възраст 25
– 64 години с висше образование се увеличава от
17,5% през 1995 г. на 21,1% през 2002 г., или с
3,6 пункта, а този на населението със средно образование – от 44,4% на 50,8%. Същевременно
относителният дял на лицата с основно и по-ниско
образование намалява с 10,0 пункта – от 38,1%
на 28,1%. Това означава, че близо 72% от населението в най-активната възраст / 25 – 64 години/ е
със средно или висше образование.Този факт може да се окачестви като добра и надеждна предпоставка за икономически просперитет и устойчиво развитие.
• Отличителна черта на образователната система в годините на преструктуриране на икономиката до сега е проявилата се тенденция на намаляване на общия брой на учебните заведения /училища / и на учащите се в тях. По статистически данни за периода 1997 г. до 2004 г. броят на учебните
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заведения е намалял с 478 /от 3848 през 1997 г.
на 3370 през 2004 г. /. За същия период общият
брой на учащите намалява със 153743 /от
1403882 през 1997 г. на 1250139 през 2004 г.
• Характерна особеност на образователния сектор е тенденцията на нарастване броят на учащите
в частните училища. За разглеждания период числеността на учащите в тях нараства от 5874 през
1997 г. на 8033 през 2004 г.,или с 36,8%.
• Едновременно с ежегодното намаляване
броя на учащите намалява и броят на заетия в обучението преподавателски състав. В сравнение с
1997 г. броят на учителите през последните години намалява със 7230 /от 110541 през 1997 г. на
104311 през 2004 г. Тъй като в определена степен приносът на учителския труд за развитие на
образованието зависи от неговото заплащане, то
за разглежданият период учителските заплати се
отличават като едни от най-ниските в сравнение със
заплатите в другите отрасли на икономиката. Освен
това заплатите на учителите, ангажирани в държавните училища са чувствително по-ниски от заплатите на техните колеги в частните училища.
Сравнително ниските заплати в образователната
система се превръщат в негативно влияещ фактор
върху качеството на учебния процес и подготовката на кадри, отговарящи на изискванията на преструктуриращата се икономика.
Оценката и приносът на висшето образование за формиране и акумулиране на човешки капитал в условията на социално-икономическите промени в България не се различават съществено от
тяхното проявление в средното образование. В обсега на висшето образователно равнище се наблюдава тенденция на известно намаляване броя на
академичния състав по научни звания и степени /
професори, доценти, асистенти, доктори на
науките, доктори-кандидати на науките / от 22815
през 2000 г. на 21604 през 2003 г. Намалява и
броят на обучаваните студенти /бакалаври и магистри / от 243592 през 2000/2003 г на 223634
през 2004/2004 г. Изключение в тази насока правят докторантите, чийто брой нараства от 3414 през
2000/2001 г. на 4834 през 2003/2004 г.
Мнозинството от българските висши училища
след 1990 г. до сега функционират като държавни
университети с бюджетно финансиране. По размер
то е недостатъчно за развитие на висшето образование в условията на пазарна среда. В същото време не са ясни и обосновани критериите за начина и
резултатите от конкретното разпределение на бюджетните ресурси. Очевидно при такива условия инвестирането във висшето образователно равнище
е непривлекателно, което възпрепятства акумулирането на човешки капитал.
Друга характерна особеност на висшето образование у нас е нереалната оценка и заплащането на преподавателския труд. В сравнение с дру-

гите страни той е многократно подценен и в определена степен възпрепятства качественото развитие на висшето образование, инвестирането в него
и в крайна сметка негативно се отразява върху натрупването на човешки капитал..
Развитието на образованието/основно, средно и висше/ както в миналото, така и понастоящем
зависи от разходите за образование като дял от
брутния вътрешен продукт. В сравнение с повечето европейски страни за образователната сфера
се отделят относително по-малко финансови
средства. Техният относителен дял за 1997 г. възлиза на 3,8 % от брутния вътрешен продукт и бавно нарастване на 4,7% през 2003 г.
Въпреки бюджетните ограничения, образователната система продължава да изпълнява своето
предназначение. Крайните резултати от обучението на учащите се определят въз основа на статистическите данни за броя на завършилите съответните образователни степени. Така през 2003 г основно образование завършват 87,8 хил. ученици /с
5,6 % по-малко в сравнение с 1997г./, средно общо образование – 21,5 хил. средно професионално образование /СПТУ/- 4,1 хил. и средно специално – 29,5 хил.ученици. Представената информация за образователната система показва най-важните аспекти в нейното развитие. Същевременно
посочените данни и подчертаните тенденции могат
да подпомагат дейностите по планирането на образованието и обучението и провеждането на образователната политика на държавата в съответствие с изискванията на социално-икономическото
развитие на страната.
Върху формирането и развитието на човешкия капитал като фактор за устойчиво развитие освен образованието определено влияние оказват още
здравеопазването, мотивацията в личностен и обществен план и др. Статистическият преглед на
показателите, характеризиращи здравната система като: брой лечебни заведения за медицинска
помощ, брой медицински специалисти, брой на
населението, обслужвано от един лекар или
стоматолог, финансови ресурси на здравната сфера и др. бележат тенденция на известно намаляване по тях.
Средствата, отделяни за здравеопазването
през периода до и след началото на реформата
през 1997 г. се характеризират с нисък относителен дял от брутния вътрешен продукт на глава от
населението. Това обуславя недостатъчно финансиране на здравната система, което от своя страна дава отражение върху обема, резултат и е и
ефективността на медицинската помощ за укрепване на здравето и трудоспособността на населението. Анализът на този показател през последните пет години показва ръст от 0,1 % годишно.
Като вземем под внимание, че правителствената
политика включва здравеопазването като приори-
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тет за следващите годни, можем да направим
извода, че този ръст може и трябва да се увеличи
например на 0,2%годишно. На тази основа може
да се очаква известно нарастване на средствата,
заделяни от националната здравно осигурителна каса /НЗОК/, републиканския и общинските бюджети.От друга страна проявлението на тенденция на
увеличаване частните лечебни заведения и бавното нарастване на доходите на населението ще повлияят за нарастване на относителния дял на средствата,заделяни за здравеопазването. В тази връзка
надежден източник за финансиране на здравния сектор се явява доброволното здравно осигуряване.
Неговият относителен дял от брутния вътрешен продукт е под 0,1% за 2003 г., но в него се крият известни предпоставки за осигуряване на добро финансиране на здравеопазването като важна предпоставка за развитие и нарастване на човешкия капитал.
Анализът на състоянието, проблемите и тенденциите в развитието на човешкия капитал показва,
че у нас съществуват трайни негативни тенденции
в неговите процеси на формиране и натрупване,
което води до намаляване на неговата величина.
Като резултат ще последва понататъшно понижаване конкурентноспособността на икономиката тъй
като трудно може да се очаква развитие на иновационни процеси, високотехнологични производства и привличане на чужди инвестиции в страна с
намаляващ човешки капитал.
За своевременно решаване на проблемите в
развитието на човешкия капитал и реализацията на
потребността от приоритетно финансиране в него
като основен фактор за устойчиво развитие на
България,усилията на макроикономическата политика следва да се концентрират в следните насоки:
1. Разработка и приложение на държавна политика,която да насочи преструктуриращата се икономика към високотехнологични производства,
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изискващи висококачествен човешки капитал. На
тази основа ще се създадат възможности за увеличаване конкурентноспособността на икономиката и осигуряване устойчиво развитие.
2. Кадрово обновяване на индустриалния отрасъл чрез образователни механизми.
3. Промени в политиката на доходите на населението в посока на увеличаването им,което би
стимулирало частните инвестиции в образование и
от тук би довело до нарастване на човешкия
капитал.
4. Стимулираща бюджетна политика по отношение на образованието и науката,която да осигури съществено нарастване на бюджетните разходи,необходими за промени в качеството на образованието и обучението от гледна точка на адаптирането им към европейските и световните критерии и стандарти.
5. Превръщане на инвестирането в образованието в приоритетна политика,която да приведе образователната система в съответствие с формиралите се реалности.Този приоритет ще осигури
нарастване и акумулиране на човешки капитал в
качеството му на важен фактор за нарастване конкурентноспособността на икономиката и устойчивото и развитие.
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ABSTRACT
The paper is about problems related to necessity of priority investment in human capital – as a factor of Bulgarian
economy’ development. They analyze the human resources condition in relation with demographic situation, education, labor motivation in case economy transition towards market economy and EC joint. Based on the items mentioned
above they make a model educational policy who ensure students’ realization according to labor market.
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КОРПОРАТИВНАТА КУЛТУРА – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Евгений Стоянов
Университет за национално и световно стопанство – София
Този доклад разглежда явлението корпоративна култура. Връзката между корпоративната култура и процеса на трансформирането й в дългосрочна стратегия е факторна обусловеност за успешно корпоративно управление и неговото усъвършенстване.
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Един от най-болезнените въпроси за бързо развиващите се компании е самият мениджмънт и въобще всичко, свързано с хората. Колко по-голяма
става компанията, толкова по-важно е висшите мениджъри да се концентрират върху управлението
на персонала. Добре би било, ако ръководството
обърне внимание на този проблем, преди той да
се превърне в реална опасност. За целта е препоръчително да се анализира корпоративната култура през модел, който я свързва с реални бизнес
задачи.
I тип ангажимент – за експедитивно изпълнение на конкретна задача или поръчка и произхождащата от това корпоративна култура.
В такъв случай акцентът би трябвало да се
постави върху процесите в самата компания.
Работещите в нея трябва да ги разбират и постоянно да ги подобряват. Това обещание не търпи корпоративна култура, в която се практикуват дълги и
скучни разкази за разни форсмажорни ситуации.
А компанията не може да си позволи култура, при
която се губи способността да се различават резултатите и увлекателния разказ за това защо резултатите не са налице.
1. Работа в екип. Това обещание изисква култура на здрави навици и дисциплина. Само в обслужването на един клиент в ресторант например
се задействат множество функционални единици.
Представете си, че той поръчва закуска - за изпълнението на поръчката се задействат 5 различни отдела и от това дали тя е изпълнена правилно и бързо зависи реномето на ресторанта. Образно казано,
екипът трябва да работи като отряд от морската
пехота – всеки трябва да знае, че неговото действие в общата схема може да провали цялата операция и никой няма да се интересува от причините
за провала. Важен е екипният дух, но не като конкретни чувства и психологично състояние, а като
дисциплина.
2. Мерки. Акцентът върху оперативността
изисква точност. С други думи, служителите трябва да могат да пресмятат и предвиждат резултатите. За целта са нужни мерки, спрямо които да се
отчита дали е подобрен предишния рекорд на
компанията. За да се ускори този етап, без от това
да страда качеството и без да се увеличават
загубите, е необходимо екипът да е наясно с
мерките, да се ориентира по тях. Това е култура,

която не зависи от приятелските отношения между
хората, а от високия боен дух и постоянната конкуренция с предишните постижения.
3. Централизация. За целите на обещанието
организацията трябва да има централизирана структура с ясно формулирани задачи. Всеки е наясно
със своята зона, знае кой е началникът му и на
кого трябва да се отчита. Основното условие за
ефективност в случая е не творчеството, а привързаността и спазването на разписанието.
4. Информационни технологии. Тази култура
усвоява и използва всички информационни технологии, които може да си позволи. Дори служителите
от най-ниското равнище могат да работят с програми и оборудване, което помага на компанията
да отчита ефективността си на всяка крачка.
5. Стандартизация. В тази култура акцентът е
върху следното – колкото повече функции и операции могат да се стандартизират, толкова по-бързо
ще се действа. Поощряват се инструкциите,
списъците, формулярите, анкетите.
6. Търсят се хора за обучение. Основният
критерий, по който се избират хората в тази култура,
е тяхната обучаемост и способност да загърбят собственото си мнение в името на това, от което има
нужда компанията. При тази култура се цени готовността на служителя да се престори на новак
или наистина да бъде такъв, за да бъде ефективен
само според изискванията на компанията.
Накратко, характерът на обещанието за поскоростно приключване на дадена задача или поръчка предполага развитието и възприемането на
персонала на корпоративната култура. Тя от своя
страна трябва да е свързана с пазарната ориентация на конкретната компания.
Установихме, че за успешната реализация на
така наречената пазарна клетва е необходимо специфично екипно мислене, сходно с това на военните формирования. Дисциплината и пълното себеотдаване и себеотрицание в името на компанията са в основата на този тип култура.
Често се случва служителите да нямат ясна
идея за това каква всъщност е културата, към която смята да се придържа висшия мениджмънт.
Заучаването и рецитирането на готови рекламни
послания не означава, че работещите са схванали
същността и замисъла на стратегията. Гръмките
слогани, които се привличат нови клиенти, не пра-
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вят корпоративната култура.
Това се отнася както за този тип ангажименти,
така и за втория – за преследване на последните
тенденции и постоянно предлагана на най-съвременните продукти.
II тип ангажименти:
Какво друго освен скорост може да обещае
компанията? Може да предложи най-съвременните стоки и услуги и тук от мениджмънта се изисква съвсем различна корпоративна култура от
описаната.
1. Творчество преди всичко. Компания при този тип култура е ориентирана към новаторството и
живее с бъдещото. Тя се стреми към крайния
продукт, а не към вътрешните процедури. Тя не се
интересува как точно стават нещата, а от осезаемия резултат от дейността. Ръководството просто чака резултатите, които може да дойдат след
месец или година, но е важното да се появят.
2. Акцентът на големите резултати. Вместо
да контролира процесите или дейността на отделните служители, мениджмънтът влияе на качеството и обема на работа чрез изразяване на големите очаквания към персонала. Висшите мениджъри
рисуват ярка, вдъхновяваща картина на възможностите, които ще се открият, ако целите бъдат
постигнати.
3. Задачи, а не инструкции за действие. В тази култура става дума за предизвикателство. Вместо проста и скучна командна работа, приличаща
на изпълнение на бойна задача, служителите се
гордеят с комплексността и сложността на задачите си.
4. Децентрализация. Корпоративната култура
изисква поставянето на мащабни задачи и “изпращането” на служителите само да търсят тяхното
решение. Компанията има нужда от това известно
време след поставянето на задачата в залата за
преговори да се стекат развълнувани служители с
купища чертежи и планове.
5. Гъвкавост. Тя трябва да е налице не само в
управлението, но и във финансовата. Когато се създава дадена компания, част от нея или дори един
неин проект започват постепенно да живеят собствен живот. Това е културата на живия организъм,
които е развил инстинкт за самосъхранение. Компанията, която обещава най-новото, пресича тази
тенденция. Тя създава “коридори”, по които да текат ресурсите в посока на най-перспективната
възможност.
6. Ориентация към жизнения цикъл на продукта. Задачата на този тип компании е винаги да “улавят” подема в съответния отрасъл и да участват в
промеждутъка между раждането и зрелостта.
Когато се ражда нова индустрия, обема на продажбите е нисък, ,а темповете на внедряване са бавни.
Цените и загубите са високи, качеството е ниско,
няма опит. Клиентите обаче все още са богати, не
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се страхуват от риска и са новаторски настроени.
Постепенно продуктът се налага, пазарът расте,
технологията се стандартизира и цените падат.
Продуктът печели по-незаможни клиенти и пазарът става масов. Когато последният се насити, продуктът остарява и перспективността на индустрията намалява. Излиза, че компанията ориентирана
към първите два етапа, се отличава с интерес към
риска и известна хазартност.
7. Външен ориентир. Тази култура гледа
навън, тя чете сигналите от околния свят, които и
разкриват нови възможности. Компанията трябва
да има стабилни вътрешни системи за общуване,
за да може информацията по-лесно да се предава
и да инициира новаторски процеси. Тук вече става
дума за култура, където се толерират предложенията и новите идеи.
8. Система от награди за идеи и новаторство.
Културата, насочена към новите продукти, трябва
да поощрява както творчеството и новаторството,
така и пазарното приложение на новите идеи.
Компаниите често правят грешката да залагат само на прогнозируеми идеи, макар че новите предложения може да разбият някой пазарен стереотип
и да отворят нова пазарна ниша. Случва се найневероятно звучащите идеи да носят най-голям търговски заряд и в същността на този тип корпоративна култура е да провокира и възнаграждава именно оригиналните предложения с дългосрочен
потенциал.
Казано с други думи, за да се изясни как работят заедно корпоративната култура и дългосрочните стратегии, трябва да се започне не само с
личните желания на мениджмънта, а с обещанието,
което компанията дава на пазара.
Изпълнението му предполага синхрон между
ръководство и персонал, които се основава на ясно схващане за културата, към която ще се придържа компанията в поведението си като пазарен
играч.
За успеха на това начинание, за високата корпоративна култура и успешната дългосрочна стратегия важен фактор е достъпът и нивото на специфична информация. Информационната обезпеченост създава факторна обусловеност, която трансформира неограничената информация във висока конкурентноспособност и алтернатива при осъществяване на реални бизнес ангажименти.
Някои анализатори го наричат “ефекта Google”, защото очакванията на корпорациите от търсачките са скочили неимоверно много. Независимо
дали изисква задълбочени и сложни познания или
прости такива, все повече се насажда мнението,
че информацията, която търсим, трябва да я добием само с едно натискане на мишката. Google превърна тази нужда в успешен бизнес, и то
забележителен. Служители, работодатели и регулаторните органи желаят незабавен достъп до
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информация. Проблемът с намирането на нужната информация за постигане целите на големи и
със сложна структура компании или правителствени агенции поставя на преден план нови технически изисквания и отговорности. Компаниите в сектора на високите технологии вече се хвалят, че технологиите им са далеч по-модерни от тези на
Google и че представляват новата вълна в търсенето на информация. Историята на търсачките въобще не е свършила. Напротив, тя тепърва започва,
смятат от британската технологична компания Autonomy. Устройствата, които се ползват в момента,
са само малка част от потенциалните възможности според Autonomy.
Все по-честото използване на търсачките отразява големия ръст на неструктурираните данни,
които съществуват в мрежата и в информационните база данни на компаниите. Структурираните
данни, както подсказва названието, са организирани в база, разположени са в табуларни форми, лесно е да се подбере и анализира. Неструктурираните
са неорганизирани по същество – нещо, което е
характерно за входящите имейли и уърдовските
файлове, от които обаче се извлича голяма част от
информационния поток и тъкмо в това се състои
проблемът на компаниите. Според някои анализатори търсачката на Google е доста полезна за уебпространството като цяло, но не среща специфичните нужди на корпорациите. Също така търсачката, която ще е от полза за компаниите, трябва да
посрещне далеч по-високи стандарти за точност,
отколкото тази на Google предлага. Информацията
може да се наложи да бъде изтегляна от над 200
различни формата на текстови документи, което е
далеч повече от стандартния HTML, PDF и Word,
които са използвани от уебмрежата. Това са
проблемите, над които сега работят хиляди софтуерни специалисти, опитващи се да измислят нови
алгоритми с цел подбор на релевантна информация.
Други нерешени проблеми, които притесняват компаниите са проектоданъчното облагане на
уеб бизнеса и дейността по ръба на закона, която
е свързана с т.нар. персонализация – при търсенето на информация потребителите се сблъскват с
данни, които са определяни като лични и строго конфиденциални и се подлагат на опасности от съдебно преследване. Изпращането на реклами към
потребители, чието търсене в мрежата се просле-

дява, също е обект на съдебни дискусии. Негативните моменти при търсенето на информация са
свързани с чисто порочната психологическа нагласа на служителите да не задават конкретни параметри в търсачката, а в същото време желаят да
получат специфични резултати, според маркетинг
директора на норвежката Fast Али Раис. Различни
отдели в една компания често желаят да получат
различна информация при зададена една и съща
дума. Тъкмо над проекти за намиране на конкретни резултати работят сега специалистите от масовите търсачки като Yahoo и Google, пише “Файненшъл таймс”. Отгатване на отговорите, които потребител би искал да получи в зависимост от
позицията, която заема, е един от методите за постигане на желания резултат от търсенето. Въпреки
ужасно големия обем работа, която предстои, експертите в бранша прогнозират, че скоро ще бъдат
регистрирани нови, по-добри търсачки, и това ще
бъде осъществено по-скоро отколкото всички
предполагат, както казват от Autonomy.
И докато добиването на конкретна информация от мрежата все още предстои да бъде тепърва
усъвършенствано, мнозина анализатори са сигурни в доброто бъдеще на компании, предлагащи търсачки като Yahoo и Google. Повод за това са нарастващите приходи от реклами на тези дружества и
IPO-то, което осъществи Google. Търсачките вече
си спечелиха имидж на неизменен компонент от
уебинфраструктурата. Мнозина виждат голям бъдещ потенциал в предприятия, продаващи софтуер за търсене на информация. И тяхната инвазия и
нарастващо значение не се отдават на някаква модна тенденция в сектора, а на реална нужда за ползващите я. С цел оптимизиране на печалбите редица компании изнесоха дейността си, свързана с
уебтърсачките, в самостоятелни поделения –
AltaVista, FAST, Inktomi and Ask Jeeves. Насочването на рекламните потоци към уебпространството,
определяно по критерии търсене, е един от найдинамично развиващите се сегменти в сферата на
високите технологии в момента.
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ABSTRACT
This paper focuses on the corporate culture phenomenon. The link between corporate culture and its transformation into a long-term strategy is a determining factor in the successful management and its improvement.
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РОЛЯТА НА ЖЕНИТЕ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Албена Митева
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Целта на разработката е да направи преглед на установените от международната общност критерии и
показатели за оценка ролята на жените за постигане устойчиво развитие на селските райони и тяхната приложимост в нашата страна. На тази основа е извършена тяхната частична апробация относно достъпа на жените в
селските райони до различните видове ресурси и разглеждане на тяхната роля при вземането на решения в
селските домакинства с оглед постигане на устойчиво развитие на тези райони в нашата страна.
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Дефиницията за устойчиво развитие разгледана в доклада на Брундландската комисия
“Нашето общо бъдеще” като развитие “което задоволява потребностите на настоящето поколение,
без да застрашава възможностите на бъдещите генерации да задоволяват собствените си нужди” /1/
се възприема като базова от Европейския съюз,
OECD, Обединените нации. Най-общо устойчивото
развитие са разглежда като “процес на промяна,
при която експлоатацията на ресурсите, насочеността и инвестициите, ориентирането на технологиите и на институционалните промени са в хармония помежду си и увеличават текущия и бъдещия
потенциал с който се осигуряват човешките потребности и стремежи”/1/. Петата програма на ЕС
за действие в областта на околната среда подкрепя и възприема напълно концепцията за устойчивото развитие и разработва конкретни мерки за
нейното прилагане на територията на Европейския
съюз. Отбелязва се нуждата от значителна промяна и интегриране посоката на развитие и на другите политики на ЕС с оглед постигане на ефективност в цялостното развитие на обществото /2/.
OECD подкрепя устойчивото развитие на районите
като отбелязва необходимостта икономическото
развитие да се разглежда като показател за постигане на благосъстояние на обществото /3/. На
Конференцията в Рио през 1992г., на срещата в
Йоханесбург през 2002 г./4/. Обединените нации
чрез Комисията си за устойчиво развитие възприемат идеите на Брундландската комисия и търсят
начин за тяхното практическо приложение.
За основа на устойчивото развитие са приема
концепцията за съчетаване на екологичната
справедливост, социалната справедливост и справедливостта между поколенията. Тоест социалните,
икономическите и екологичните цели са взаимносвързани и съвместими. За постигането на пълна
интеграция на тези цели с оглед устойчиво развитие на обществото и територията е нужно интеграцията да се базира на развитието както на всяка от

тях, така и по двойки, като и между всички заедно.
Тоест концепцията за устойчиво развитие има комплексен характер и надхвърля териториални, институционални и времеви ограничения и предопределя изключителната трудност при разработването на показатели за нейното измерване.
Целта на разработката е да се направи преглед на установените от международната общност
критерии и показатели за оценка ролята на жените
за устойчиво развитие на селските райони и тяхната приложимост в нашата страна. На тази основа
се прави опит за тяхната апробация като се разглеждат социалните показатели характеризиращи
достъпа на жените в селските райони до различните ресурси и ролята на жените при вземането на
решения за бъдещето развитие на земеделските
стопанства и на домакинствата.
Измерването на социалната, икономическата,
екологичната и институционалната страна при прилагането на концепцията за устойчиво развитие
изисква прилагането на система от показатели класифицирани според тяхната движеща сила, състояние и характеристики на отговор. Комисията за
устойчиво развитие към ООН /5/ разглежда термина движеща сила като човешки дейности и процеси,
които влияят позитивно или негативно на устойчивото развитие. Показателите за състояние дават информация за статуса на устойчивото развитие, докато показателите за отговор онагледяват действията на обществото насочени към постигане на устойчиво развитие. На тази основа Комисията за устойчиво развитие към ООН е разработила система
за измерване нивото на устойчиво развитие като
използваните показатели отговарят на следните
условия:
- Да са общонационални
- Да са ясни, разбираеми, недвусмислени
- Националните правителства да имат възможност да развиват дейности за тяхното постигане
- Да позволяват събирането на качествени и
представителни данни на приемлива цена
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Прилагайки тези принципи Комисията за устойчиво развитие към ООН е предложила система
от 15 теми и 38 подтеми и 58 показателя по тях,
измерващи социалните, екологичните, икономическите и институионалните аспекти на проблема, които да станат основа при разработването на конкретните национални системи от показатели за измерване на устойчивото развитие в страната.
Предложените от Комисията показатели са тествани в няколко десетки страни от различни региони

на земното кълбо. Предлага се прилагането на абсолютни мерни единици където е възможно, тъй
като те дават по-ясна представа на това какво се
измерва и улесняват по-нататъшния анализ. Всяка
страна е свободна да прилага само част от
показателите, както и да ги модифицира според
нуждите си.
В областта на равенството се разглеждат две
под теми – бедност и равенство между половете
съответно с 3 и с 1 показател /Таблица 1/.

Таблица 1 Показатели за устойчиво развитие на Комисията за устойчиво развитие към ООН

Тема

Под тема
Бедност

Равенство
Равенство между
половете

Социална страна
Показател
Процент от населението живеещ под границата на
бедността
Джини-индекс за неравенство в доходите
Ниво на безработица
Съотношение на работната заплата на жените към тази на
мъжете

Като алтернативни показатели за равенство
между половете се предлага прилагането на принос на жените в брутния вътрешен продукт в
проценти, заетост по полове по отрасли и професии и йерархични равнища, характеризиращи разделението на труда, ниво на безработица сред
жените, достъп до финансови ресурси.
Действителната власт и положение на жените живеещи в селските райони на страната е от
изключителна важност, тъй като те са половината
от населението в тях, основна работна сила са при
някои трудоемки, но традиционни производства като тютюн, зеленчуци, животновъдство. Жените играят решаваща роля при възпитанието на децата и
по тази начин предопределят налагането на даден
ценностен модел дефиниращ социалните роли и
на следващото поколение. Затова на основата на
извършено социологическо проучване за положението на българските жени в селските райони, обхващащо 1200 респондента на възраст между 16
и 65 години на основата на двустепенен клъстър
модел /6/ се разглежда възможността за прилагането на горепосочените показатели и други такива,
които дават представа за реалния достъп и собственост на селските жени върху земеделска земя,
дом, достъп до кредит, за това кой има решаваща
дума при вземането на управленски решения за
развитието на стопанствата и домакинствата.
При измерване постигнатото ниво на равенство между половете в селските райони е подходящо да се прилага не само показателят съотношение между нивото на работна заплата при мъжете
и жените, тъй като при голяма част от жените
работата, която извършват по отглеждането на да-

дени култури или животни не се остойностява и не
се разглежда като доход на жените. Тези доходи
се приемат, че са получени с труда на цялото
семейство, независимо от преобладаващият женски труд. Друга слабост на показателя, е че не отчита различните нива на заплащане при отделните
отрасли и професии.
Поради тези причини по-подходящи за изследване положението на жената в селските райони на
страната са алтернативните показатели ниво на собственост върху земеделските земи, на жилищата,
достъп до кредит, независимост при вземането на
решения за промяна на професия, продължаване
на образование, вземане на решения касаещи бъдещото развитие на стопанството и на домакинството.
Собствеността върху земеделската земя традиционно се възприема от българите като източник на сигурност и допълнителни доходи в случай
на нужда. Наемането или арендуването на земеделска земя е свързано с преодоляването на редица бюрократични трудности, понякога е доста
скъпо, не гарантира сигурност, че и догодина ще
бъде нает същия парцел, което не позволява да се
отглеждат трайни насаждения, лимитира инвестиционната дейност. Два пъти повече мъже в сравнение с жените декларират, че са собственици на земеделска земя или очакват да станат такива в близко бъдеще след приключване на процедурите по
връщане на земите.
Само 13.5% от интервюираните жени посочват, че са собственици на дома, в който живеят,
докато почти 50% от мъжете потвърждават твърдението за собственост. Равен процент мъже и же-
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ни – 25% - декларират, че са съсобственици с техните половинки на дома, в който живеят. Големият
превес на мъже притежаващи собственост върху
жилището си в селските райони може да бъде обяснен със съществуващите все още културни традиции тъй като след сключване на брак жените в селските райони най-често отиват да живеят в дома на
своя съпруг.
Два пъти повече мъже от интервюираните
(31%) в сравнение с жените (17%), са посочили,
че имат достъп до кредитни ресурси. Жените в селските райони почти нямат информация за предоставяните типове кредити, те не притежават необходимите умения, нямат какво да предоставят за
залог. Този нисък показател косвено потвърждава
все още водещата роля на мъжете при вземането
на управленски решения за бъдещото развитие на
земеделските стопанства.
При вземането на решения относно селскостопански въпроси като какво да се произвежда, къде да се произвежда, колко да се продава и др.,
жените в селските райони са равностойни партньори на своите половинки, което е показател за тяхната важна роля в производствения процес.
Не така стои въпроса при вземането на решения за управление на стопанството, за извършване на контролни функции върху производствените дейности, за поддържане на счетоводството. Пет
пъти повече мъже твърдят, че те са ръководещата
сила при определяне развитието и ръководенето на
ежедневната дейност в стопанствата в сравнение
с жените.
Когато се решават въпроси касаещи бъдещето на домакинството, като разпределение на парите за домакински нужди, образованието на децата,
здравни проблеми, помощ за възрастните родители,
избор къде и какво да се работи, жените са достойни партньори и мъжете в селските райони се съобразяват с тяхното мнение. Едва след като е постигнат консенсус от двамата партньори по гореспоменатите проблеми се пристъпва към тяхното
решаване.
Истинската независимост и овластеност на
жените в селските райони се характеризира със
степента им на независимост при вземането на решения относно продължаване и повишаване на тяхното образование и квалификация; прекратяване
дейността им в земеделското стопанство; започване неземеделска дейност. 72% от мъжете са независими при вземането на решения за подобряване на тяхното образование в сравнение с 53% от
жените. 68% от мъжете без проблем могат да прекратят дейността си в земеделското стопанство, докато само 49% от жените декларират това. 69%
от мъжете са в състояние да започнат работа из-
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вън земеделието, но само 51% от жените могат
да си позволят това. В заключение може да се
посочи, че значително по-висок е процента на
мъжете, които са в състояние да вземат независими решения касаещи продължаването на тяхното
образование или избор на тип заетост в сравнение
с жените в селските райони. Вероятно това се дължи на все още съществуващия модел на зависимост на жените от селските райони от решенията
на техните мъже, на традициите те да се консултират и да предприемат по-решителни стъпки едва
след получаването на тяхното съгласие.
Традиционната роля на мъжа като водещ при вземането на решения касаещи бъдещето развитие
на семейството е наследена от патерналистичния
модел преобладаващ в страната за доста дълъг период от време.
Само 39% от интервюираните жени вярват,
че имат влияние върху своите съпрузи, докато 75%
от мъжете са с такова впечатление. Дори когато е
очевидно, че жените са водещи при вземането на
дадено решение, те не признават този факт, за да
не накърнят самочувствието на своите мъже.
Като резултат от проведените проучвания могат да бъдат направени следните изводи:
- В селските райони на страната все още жената не заема водеща роля в почти всички сфери
като разделението на труда, достъпа до ресурси,
вземането на решения в домакинството и земеделското стопанство. Патернализма продължава да
господства в семейните отношения.
- Въпреки големия принос на жените за производството на стоки и услуги, те все още са с лимитиран достъп до тези стоки и до ресурсите.
- Жените участват в процеса на вземане на
решение касаещи земеделската дейност, но това
не повишава тяхната власт, увереност, статус и позиция в семейството. Важните въпроси относно бъдещето развитие на стопанството, продажбите, пазарите са в ръцете на мъжете. Въпреки това жените са си извоювали позиция на съветници на мъжете дори и по тези въпроси.
- Жените в селските райони дори когато вземат независими решения за тяхното бъдеще не смеят да декларират гласно това поради наследените
традиции, поведенчески модели и липса на социална интеграция при селските жени.
В заключение може да се посочи, че алтернативните показатели на Комисията за устойчиво развитие към ООН за статуса на жените в селските
райони са по-подходящи за нашата страна и данните от тяхното прилагане доказват, че ни чака доста дълъг път, за да се постигнат подходящи резултати гарантиращи устойчивото развитие на жените
в селата.
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WOMEN ROLE IN DECISION-MAKING PROCESS IN ORDER TO OBTAIN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN RURAL REGIONS
Albena Miteva
University of National and World Economy - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The aim of the paper is to make a review of the established by the international community criteria and indicators
for assessing women role in order to obtain sustainable development in rural regions and their applicability in our
country. On this basis is made their partial approbation regarding rural women access to different types of resources
and depicting women role in decision making process in rural households in order to obtain sustainable development of
rural regions in our country.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ КАТО ФАКТОР ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Даниела Попова
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” - Варна
Концепцията за културата е създадена, за да се разкрият последователните етапи на развитие на обществата,
преминали от примитивността към варварството и достигнали кулминационната точка в Западната цивилизация.
Едва в началото на XX век се набляга на изучаването на културното многообразие, без да се откроява като
крайна висша цел Западната култура. Наследството от традиции, предавани от поколение на поколение търпи
известни модификации и обогатяване, което спомага за адаптирането към постоянно променящите се условия
на живот. Нарастващото значение на културата се дължи на динамиката, сложността и увеличената непредсказуемост на външната среда за организациите. В резултат на приспособяемостта към предизвикателствата и
промените, с времето в организациите се развива доминантна корпоративна култура.
Целта на доклада е да се откроят специфичните черти на типовете култура и да се предложат начини за
ефективното управление на културните различия във връзка с устойчивото развитие на българските организации.
Ключови думи: културни различия, ценности, устойчиво развитие
Key words: culture, diversity, values, sustainable development

Особености на културата
Според Йоханес Хайнрихс [7] културата е
“олицетворение на комуникацията, нравите и обичаите, чак до художествените изяви на дадена общност. За всичко в областта на културата езикът
се явява основен медиум.” Като изхождаме от това определение, може да потвърдим тезата на
Хердер от края на XVIII век, който за първи път
използва термина “култура” в множествено число
с цел да се разграничат различията между разнообразните култури.
Съществува определен социокултурен контекст, който формира убежденията, ценностите,
компетенциите, жизнения опит и практическите умения на хората. Културата дефинира “правилното”
в общественото поведение, като налага точно определени действия на човека. Пръв Хораций формулира правилото за най – доброто житейско поведение и твърди, че към него са се придържали
Питагор, Демокрит, Зенон, Цицерон, представителите на епикурейската и стоическата философски
школи [6]. Той препоръчва “при всякакви обстоятелства да се запазва ясно спокойствие на духа, да се
следват повелите на разума, истината и мъдростта” [пак там]. Това може да се свърже с “колективното програмиране на ума” и с изграждането на
т.нар. “културна матрица” от идеи, правила, норми и преживявания, които обединяват група хора и
й придават специфична идентичност като общност
[2].
Индивидите, които споделят обща система от
вярвания, поддържат съответния начин на живот и
изграждат своя културна самобитност, изразена експлицитно като норми и ценности за групата, към
която принадлежат. Културната идентификация осигурява определен ред, последователност и предсказуемост на компетентностите и крайните цели

на човешкия живот. Същевременно някои елементи на “културното програмиране” са неотменима
част в обичайното поведение на хората, без да бъдат напълно осъзнати. В този смисъл културата
включва “всички правила и норми, които ръководят
един начин на живот: както осъзнати, формално
изразени схващания и чувства, наречени идеология,
така и неосъзнати, неформални или неявни схващания и чувства” [3].
Дейвид Мацумото [4] определя културата като динамична система от експлицитни и имплицитни правила,
• изградени от групите с цел оцеляването им;
• включващи нагласи, ценности, представи,
норми и модели на поведение, които са общи за
групите, но се реализират според всяко специфично обединение вътре в самите групи;
• относително устойчиви, с възможност да бъдат променяни във времето.
В тази връзка културата може да се разглежда като резултат от всички изобретения на човешките групи (материални и духовни), които позволяват по – лесната адаптация на хората към външната среда и осигуряват тяхното оцеляване [3].
Понятието “култура”, предложено от
Хърковиц, се свързва с онази част от човешката
природа, която е сътворена от човека. Към нея спадат както материални обекти и институции, така и
идеалните такива – ценности, убеждения, вярвания
[2]. Културата се разглежда едновременно на две
равнища:
• материално: поведенията и продуктите на
човешките дейности;
• символно или “субективно”: колективните
репрезентации; системите от значения, приписвани на поведенията и обектите; имплицитните концепции за човека и т.н.
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Друга възможна дефиниция представя културата като модел на поведение, който е следствие и
резултат на споделени символи, и дава представа
за бъдещите действия на хората [8]. Акцентът се
поставя върху това, че културата:
• очертава поведението и представя очакванията на индивида от другите;
• налага определени правила и норми, които
са възприети и се следват от всички членове на
групите в организациите;
• създава чувство за съпричастност и сигурност.
Членовете на всяка културна група съзнателно и/или несъзнателно се идентифицират с нея.
Това представлява процес на изграждане и поддържане на културна идентичност. На тази база Соня
Карабельова [2] твърди, че културата “цели да обозначи едновременно това, което изгражда оригиналността на човешките общности (на всяка социална
група съответстват културни аспекти), и онова, което определя специфичността (различията) между
тях.” Културите могат да се разграничат една от
друга по различията в общите значения, които придават на средата си. Културата не е субстанция
със собствена физическа реалност, а е изградена
от взаимодействията на хората, които се развиват
в бъдещето [6].
В рамките на всяка културна общност, независимо от споделените практики, вярвания и
ценности, се обособяват вътрекултурни различия
(in - group), които понякога са по – ясно изразени
от външнокултурните влияния (out - group).
Противопоставянето и търсенето на допирни точки
на тези различия с техните специфични традиции и
културни практики на отделните нива на функциониране на националната култура се явяват механизъм за развитие на културната еволюция и промяна. Възможно е вътрекултурните различия да се
хармонизират по посока на културните идеали и
да създадат условия за преживяването на културно единство, културно родство и обща съдба [2].
В съвременния контекст културите не могат
да бъдат разглаждани като изолирани цялости и да
се анализират единствено в тяхната специфичност,
поради увеличаващото се значение на интеркултурните взаимоотношения на хора или групи от различни култури. Този актуален процес на търсене
на общата зона между две култури, където е възможно да се осъществи конструктивен диалог между отделните индивиди, налага промени в специфичните модели на едната или на двете култури и
се обозначава като акултурация. Той е една от особеностите на протичащите изменения в културната самобитност и специфичност на общностите в
глобализиращия се свят. Разновидностите от статични (традиционалистични) и динамични (модерни)

култури се справят с предизвикателствата по различен начин.
Управлението на културните различия във
връзка с устойчивото развитие на българските организации
В условията на глобализиращата се икономика през XXI век, за да бъдат ефективни организациите, е необходимо те да се адаптират бързо и
да проявяват гъвкавост по отношение на културното многообразие. Приемането и признаването на
разнообразието от ценности позволява да се маркират, да се вземат предвид и да се управляват
изгодно и за двете страни различията между
сътрудниците, за да се постигнат взаимни ползи и
да се намали разхищаването на човешкия капитал.
За устойчивото развитие на българските организации е особено важно да се търсят и поддържат конкурентни преимущества. Членството на
България в Европейския съюз (ЕС) се свързва с редица предизвикателства за страната ни, които могат да се разглеждат като общи (глобални) и специфични, и налагат сериозни промени както в
икономиката, така и в организационното поведение.
За успешното интегриране е необходима активност
по отношение на:
• търсенето на информация за промените в
законодателството, за изискванията на ЕС към
бизнеса, за възможностите за разширяване на деловите контакти;
• дългосрочното планиране на дейността на
организацията и актуализиране на бизнесстратегията й според промените на пазара;
• осигуряване на финансиране и сътрудничество за бизнесидеите от програмите и организациите на ЕС в подкрепа на бизнеса [1].
• Интегрирането на българската икономика
към единния пазар на ЕС е съпроводено с приемане на изградената общоевропейска рамка, основана на концепцията за:
• пазар без граници;
• свобода на предприемачеството;
• конкуренция и отговорност на производителя [пак там].
• Очакваният конкурентен натиск и новите условия на пазара на ЕС налагат редица промени в
три основни направления:
• производството;
• процеса на реализация на стоките;
• администрацията на фирмата.
Третото направление се свързва с поведенческите предизвикателства и с необходимостта от
промяна в мисленето, нагласите и поведението на
индивидите, групите и институциите в посока към
устойчивост. Въпреки че, на пръв поглед те са лесно преодолими поради широкото приемане на кон-
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цепцията за устойчиво развитие, досегашният опит
показва, че това е област, в която ще бъдат необходими изключителни усилия и не могат да се очакват бързи резултати. Активното управление на културното многообразие осигурява конкурентни
предимства, изразяващи се в:
• повишаване качеството на трудовия живот;
• ускоряване на процеса за реакция от страна
на човешките ресурси на динамичните промени във
външната среда;
• подобряване на производителността на труда,
в следствие по – добрата осведоменост на мениджърите за създаване на подходящ социалнопсихологически климат и за прилагане на необходимите мотивационни техники и др.
Всяко човешко действие е отражение на заложените в него от индивида ценности, които проектират мотивационната структура на дадена личност.
Йоханес Хайнрихс посочва четири ценностни
степени, които е формулирал по Абрахам Маслоу
[7]. Те са:
• основни потребности: сигурност; придвижване_сексуалност_контакт; храна_облекло_жилище.
• ценности на интересите: самостойност; право_власт_образование; социално признание.
• комуникационни ценности: приятелство;
доверие; култура_изкуство.
• висши ценности: интегритет, правдивост,
етична доброта, справедливост и т.н.
По принцип хората кореспондират с всички
ценностни степени и се самоопределят чрез избора си на поведение, т.е. на ценности. Интересното
в предложената класификация, според автора на
доклада, са трите обособени направления в ценностните приоритети на хората, свързани с интересите, комуникационните и висшите им потребности, защото те са базата, на която се гради организационната култура на фирмите. Така обособени, те създават представа за възможностите да
бъдат управлявани различията интегрирано и с усилия по отношение на засилващото се доверие между членовете в организацията.
Значение на организационната култура
Организациите са уникални и се характеризират със специфична култура, която по своята същност е:
• стабилна;
• с неявен (скрит) характер;
• символна представа, формираща убежденията и ценностите на служителите.
Не съществува една – единствена най – добра култура за всички фирми, тъй като целите на
отделните организации, спецификата на отрасъла,
природата на конкуренцията са различни.
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Понятието “организационна култура” се налага във връзка с разглеждането й като “структурообразуващ фактор за управлението на противоречиви процеси на приемственост и стабилност на
организациите” [2]. Тя се определя като набор от
допускания, убеждения, ценности и норми, споделяни от всички членове. Формира се в дългосрочен
план и като динамична величина влияе върху всички протичащи процеси в практиката на организацията.
Значението на организационната култура се
откроява в няколко основни направления, а именно:
• придава на организацията идентичност, като
я представя по определен начин на другите контрагенти на пазара;
• явява се източник за стабилност и приемственост, което създава чувство за сигурност у служителите;
• определя интерпретацията на ставащите събития в организацията и помага на новопостъпилите работници да се ориентират по – лесно;
• създава чувство за отговорност у служителите при изпълнение на поставените задачи;
• интегрира неизчерпаемия творчески потенциал на хората;
• осигурява взаимодействието на организацията с външното й обкръжение с определена визия
и качество на човешкия фактор и др.
Типове култура в българските организации
В проведено емпирично изследване с адаптиран за българската култура въпросник на К. Камерън и Р. Куин, се открояват четири типа култура,
които са предпочитани в българските организации,
а именно: кланова, адхократична, пазарна и йерархична [2].
Според всички изследвани лица в българската действителност доминира йерархичният тип организационна култура. Тя се приема за относително ефективна, тъй като съчетава предимствата на
стабилността, на реда и на контрола в организациите. Бързо променящата се икономическа ситуация може да се овладее по всяка вероятност със
строг регламент за “правилата на играта”, т.е. явно ценностните предпочитания на респондентите
се отнасят до придържането към формални правила и стандартизирани процедури, които осигуряват
оцеляване и просперитет за организациите.
На второ място ценностните предпочитания са
за пазарния тип култура, при която се акцентира
върху конкурентноспособността и производителността. Приоритетни са резултатите от организационните дейности, които носят печалба. Този тип
култура в българските организации е естествено
следствие на пазарната икономика, в която функционират нови изисквания и пазарни механизми.
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Организациите се стремят да бъдат адаптивни към
промените на обкръжаващата среда и да изпреварват конкуренцията си. За това при този тип култура се разчита на новаторството, предприемачеството, творческата активност и поемането на
рискове.
На трето място е клановият тип култура, която е носител на патриархалните ценности и се асоциира със семейната фирма. Ценностните приоритети са свързани с децентрализацията, силното доверие и чувство за равенство между членовете на
организацията. Този тип култура се конкурира с пазарната по отношение на конкурентноспособността и поемането на рискове.
На четвърто място се посочва адхократичния
тип култура, при която се спазват формалните принципи и норми на организационното поведение, ориентирани към промяната и активното отношение
към стратегията и развитието.
Познаването на типовете култура в българските организации позволява да се изведат основни
заключения отностно стила на управление, който
трябва да се прилага. При условие, че по – голяма
част от фирмите следват принципите на йерархичната култура, според нас, е необходимо най – вече да се управлява координацията, като тя включва
не само взаимоотношенията, но и културните различия в организацията. Това би довело до:
• познаване механизмите за мотивация на човешките ресурси на база техните ценностни
предпочитания;
• намаляване стреса при процеса на акултурацията;
• осигуряване на възможност да се прилагат
предимствата на другите типове култура, като се

наемат служители, които носят разнообразие чрез
идеите и поведението си в организацията и др.
Заключение
Културите на сътрудничеството и на спазването на определени правила са култури на
реалността. В условия на демокрация и все по –
засилваща се глобализация, културното многообразие и ефективното му управление, води до:
• висока конкурентноспособност;
• нарастване на производителността на труда;
• ефективност на дейностите;
• относителен баланс на ценностните приоритети на хората в организацията;
• устойчиво развитие.
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MANAGEMENT OF CULTURAL DIVERSITY AS A FACTOR FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Varna Free University “Chernorizec Hrabar” – Varna, Bulgaria

ABSTRACT
The conception of culture is built up for holding out the contiguous stages in the development of the societies,
passing over primitiveness to barbarity, and reaching the climax in Western civilization. The emphasis on the thorough
study of cultural diversity is laid not until the beginning of twentieth century, but the Western culture hasn’t been
outlined as a supreme goal. The inheritance of traditions is undergoing some modifications and enrichment, which help
for the adaptation to continuous changing conditions of life. The increasing significance of culture is due to dynamics,
complexity and unpredictable environment of the organization. As a result of adaptability to challenges and changes,
the dominant corporate culture is carrying out in the organizations.
This paper discusses the specific features of different cultures and the aim is effective methods of managing the
cultural diversity, with regard to the sustainable development of Bulgarian organizations, to be proposed.
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НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ
НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Галя Кирова
Бургаски свободен университет - Бургас
Настоящият доклад има за цел да анализира реализацията на декларираните в Кодекса за социално осигуряване основни принципи на социалното осигуряване. Анализът обхваща принципите на държавното обществено
осигуряване и на допълнителното задължително социално осигуряване. Основните принципи като основни ръководни начала чертаят посоката за развитие на осигурителното законодателство и правоприлагането. Те имат
трайно действие и тяхната реализация допринася за устойчивото развитие на осигурителния процес в страната.
Ключови думи: основни принципи, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително социално осигуряване
Key words: main principles, public social state, additionally obligatory social state.

І. Понятие и значение на основните принципи на социалното осигуряване.
Основните принципи на общественото осигуряване са неговите основни ръководни начала.
Върху тях е изградена неговата правната уредба.
Основните принципи са ръководни идеи, които са
изрично закрепени в правни норми. Те са правни
правила, а не схващания или възгледи. По тази причина те са задължителни за спазване и прилагане.
Проведени са в конкретни разпоредби на Кодекса
за социално осигуряване /КСО/ и издадените за неговото прилагане подзаконови нормативни актове.
Основните принципи имат важно значение за
правоприлагането. При празноти, неясноти или
противоречия, нормите трябва да бъдат тълкувани
в духа на прокламираните в КСО принципи.
Принципите са част от критерии по които ВАС
преценява законосъобразността на подзаконовите
нормативни актове.
Тези принципи поставят основите за развитие
на общественото осигуряване. Измененията и допълненията на нормативните актове, уреждащи социалното осигуряване, трябва да се придържат към
основните принципи и да се развиват в посоката
определена от тях.
ІІ. Видове основни принципи.
Основните принципи на социалното осигуряване са систематично разделени в КСО на принципи на държавното обществено осигуряване /ДОО/,
принципи на допълнителното задължително социално осигуряване /ДЗПО/ и принципи на доброволното пенсионно осигуряване /ДПО/. Анализът в настоящия доклад обхваща само принципите на ДОО
и ДЗПО, т.е. само на задължителното осигуряване.
1. Принципи на държавното обществено
осигуряване.
А/ Задължителност и всеобщност на осигуряването /чл.3, т.1 от КСО/.
Става дума за два основни принципа. Първият
- „задължителност” на държавното обществено осигуряване - означава, че то възниква и се развива
изрично по силата на закона, а не по желание или
по волята на определени правни субекти. За тези

субекти то поражда конкретно визирани в закона
права и задължения /осигурители, осигурителни
органи, осигурени и др./. „Всеобщността”
предпоставя, че държавното обществено осигуряване се прилага за всички осигурени лица, упражняващи трудова дейност в страната по смисъла на
чл.4 от КСО.
Б/ Солидарност на осигурените лица /чл.3, т.2
от КСО/.
“Солидарността” се приема като другото име
на държавното обществено осигуряване. Този принцип представлява солидарността на обществото в
усилията за набиране на парични средства за осъществяване на осигуряването. Осигурителите и осигурените лица плащат осигурителни вноски.
Набраните средства се разпределят и използват от
тези осигурени, за които е настъпил някой от предвидените в закона осигурени социални рискове, попадащи в обхвата на осигуряването /чл.2 от КСО/.
Въз основа на този принцип е изградена финансовата система на държавното обществено осигуряване – разходно – покривна. Работещите днес осигуряват осигурителните пращания на пенсионерите,
неработоспособните, безработните и т.н. Това е
един кръговрат при който всяко осигурено лице попада през различни периоди, както в състояние на
работоспособност при което внася осигуровки, така и в някои от осигурителните случаи при които
получава осигурително плащане.
В/ Равнопоставеност на осигурените лица
/чл.3, т.3 от КСО/.
Принципът е проявление на конституционния
принцип за равенство на гражданите пред закона и
забрана за дискриминация /чл.6, ал.1 и 2 КРБ/. По
същество принципът предполага, че всички осигурени лица имат равни възможности при еднакви
предпоставки да придобиват осигурителни права и
задължения в обема на осигурителната закрила
предвидена в закона, без да се допускат привилегии и дискриминация, основани на народност, етническа принадлежност, пол, раса, религия, образование и др. Счита се, че този принцип е деклариран, но не е реализиран в КСО. Различията всъщност са между осигурените и самоосигуряващите
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се, с оглед на осигурителните вноски, които плащат едните и другите и осигурителните права, които имат /чл.4 и чл.11 -13 КСО/.
Г/ Социален диалог при управлението на осигурителната система /чл.3, т.4 от КСО/.
Прието е, че този принцип представлява продължение на принципа за тристранното сътрудничество при осъществяването на трудовите отношения по чл.3 от КТ. Принципът се отнася до управлението на осигурителната система и се изразява
във включването в Надзорния съвет на НОИ на представители на представителните работодателски и
синдикални организации наред с представителите
на държавата, определени от министерски съвет /
чл.35 от КСО/. Предвид функциите на Надзорния
съвет /чл.36 от КСО/, развитието на този принцип
позволява участието в контрола на осигурителната
система на всички заинтересовани – осигурени,
осигурители и осигурителни органи.
Д/ Фондова организация на осигурителните
средства /чл.3, т.5 от КСО/.
Принципът се отнася до финансовото устройство на държавното обществено осигуряване и неговото управление. В чл.18 от КСО средствата за
държавното обществено осигуряване са обособени в пет самостоятелни осигурителни фонда.
Обособяването им е извършено в зависимост от
близостта на осигурените социални рискове и
целите, за които се натрупват и изразходват средствата. Размерът на осигурителните вноски, дължими за осигурените лица, се определя от Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване
за съответната година, съобразно обхванатите осигурени социални рискове за всеки от фондовете
поотделно.
Този принцип се превърна в едно от основните начала, върху които е изградена цялата нова осигурителна система. Принципът постави насоки за
развитие на тази система. Неговата същност е в
по-нататъшното обособяване и разделяне на осигурителните парични средства в отделни и самостоятелни осигурителни фондове. Всеки от тези фондове набира средства от свои специфични източници и разходва средства само за целите на фонда,
предвидени в закона. Недопустимо е отклоняването на средства от един фонд и насочването им към
друг фонд или разходването на тези средства за
други цели, различни от предвидените в закона.
Всеки отделен фонд има самостоятелен бюджет с
ясна и прогнозируема приходна и разходна част,
което води до по - оптимално осъществяване на
целите на осигурителната система.
2. Основни принципи на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
А/ Задължителност на участието /чл.125,
ал.1, т.1 от КСО/.
Принципът се покрива с принципа на задъл-
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жителността по чл.3, т.1 от КСО, относно държавното обществено осигуряване, поради което няма
да бъде разясняван отново. Задължителността в
участието на осигуряването се отнася, както за
осигурените, така и за осигурителите.
Б/ Юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на универсалните и
на професионалните пенсионни фондове /чл.125,
ал.1, т.2 от КСО/.
Принципът на юридическата самостоятелност
на дружествата и фондовете се изразява в отделното им съществуване и юридическата им персонификация, както и в тяхното самостоятелно и автономно управление. Дружествата и фондовете са
отделни едно от друго юридически лица със самостоятелни органи на управление. Пенсионноосигурителните дружества представляват фондовете
пред трети лица.
В/ Прозрачност, разделност и изключителност
на дейността /чл.125, ал.1, т. 3 от КСО/.
“Прозрачността” означава откритост в дейността на допълнителното задължително пенсионно
осигуряване. Осигурен е достъп на осигурените лица и на осигурителите до информация за дейността на пенсионноосигурителните дружества по управлението на фондовете.
“Разделността” се отнася до отделното функциониране на дружествата и фондовете. Дружествата отговарят имуществено пред осигурените по
отношение управлението и представляването на съответните пенсионни фондове. Пенсионните фондове не отговарят с активите си за загуби, настъпили в резултата на действия на учредилите ги
дружества, както и за загуби от дейността на
дружеството, което ги управлява и представлява /
чл.133 и сл. от КСО/.
“Изключителността” означава, че допълнителното задължително пенсионно осигуряване е единствената дейност, която осъществява пенсионно
осигурителното дружество. Те не могат да съвместяват друга стопанска дейност или друго предназначение на фонда освен предвиденото в закона.
Г/ Разрешителен режим и държавно регулиране /чл.125, ал.1, т.4 от КСО/.
“Разрешителният режим” означава, че за да
извършва дейност по допълнителното пенсионно
осигуряване, дружеството трябва да получи пенсионна лицензия от Комисията по финансов надзор
по определен от закона ред /чл.122 от КСО/.
“Държавното регулиране” представлява функция на държавата за регулиране и контрол на
дейността на дружествата и фондовете с цел защита интересите на осигурените лица. Надзорът
върху дейността се осъществява от Комисията за
финансов надзор.
Д/ Задължителна периодична отчетност и разкриване на информация /чл.125, ал.1, т.5 от КСО)/.
За дейността си дружеството е длъжно да из-
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гради и поддържа информационна система, която
да отговаря на изисквания определени от заместник – председателя на Комисията за финансов
надзор. В съответствие устава си и с правилника
на съответния фонд дружеството е длъжно да запознава осигурените и осигурителите с правилника на фонда. Да изпраща ежегодно на осигурените
извлечения от техните индивидуални партиди. Да
осигури възможност на всяко осигурено лице да
получи информация по всяко време за своята индивидуална партида.
Е/ Лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества /чл.125, ал.1, т.6/.
Пенсионноосигурителните дружества са търговци – акционерни дружества, които по занятие
осъществяват дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Законът издига като основен принцип лоялната конкуренция между
тях. Надпреварата им за привличане на осигурени
лица и постигане на по – добри стопански резултати следва да се извършва при спазване изискванията на закона, добрите нрави и добрата търговска
практика.
Ж/ Представляване интересите на осигурените лица /чл.125, ал.1, т.7/.
Принципът се изразява в предоставяне на тези лица на ефективна осигурителноправна закрила.
Интересите на осигурените във фондовете се представляват от Попечителски съвет. В състава на
Попечителския съвет влизат по равен брой представители на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите и един представител на пенсионноосигурителното дружество.
З/ Допълнителното задължително пенсионно
осигуряване се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип на базата на
дефинираните вноски /чл.125, ал.2 от КСО/.
Алинея втора прогласява още един принцип,
върху който се осъществява дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряванепенсионни схеми на капиталово покривен принцип
по определени вноски. При капиталовопокривната
система осигурителните вноски се натрупват в ин-
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дивидуални партиди на осигурените лица. Върху
тях се наслагват приходи от инвестиране на набраните вноски. Така средствата на всяко осигурено
лице се натрупват отделно. Пенсионните схеми са
изчисленията за броя на годините, през които се
правят осигурителни вноски, техните натрупвания,
лихви, средства от инвестирането на набраните
суми, определени въз основа на актюерски изчисления по тях, за да се натрупа достатъчна парична
сума по партидата на осигурения. При реализиране на риска старост или смърт се придобива и изплаща допълнителната или професионалната пенсия за ранно пенсиониране изцяло наведнъж или
чрез периодични месечни плащания.
В заключение: Основните принципи на държавното обществено осигуряване и на допълнителното задължително пенсионно осигуряване представляват ръководни начала, които характеризират вътрешното единство и насоките за развитие на системата от осигурителноправни норми. Те насочват
и синхронизират целия механизъм на правното регулиране на осигурителните отношения.
Съдържанието на принципите се определя от икономическите закономерности, в съответствие с които се развива и общественото осигуряване.
Принципите се формират под въздействието на
политиката, икономиката, добрите нрави и правото.
Предвид трайното им действие тяхната пълноценна реализация в правните норми допринася за устойчивото развитие на осигурителния процес в
страната.
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ABSTRACT
This paper aims at analyzing the realization of the declared in the Code for social state main principles. The
analysis includes the principles of the public social state. These principles as main leading rules draw the direction for
progress in the social state’s legislation. They have permanent action and their realization contributes to stable development in the process of the social state in the country.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА КЪМ СТИЛОВЕТЕ ЗА
РАЗРЕШАВАНЕ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ КОНФЛИКТИ ЧРЕЗ
ИНСТРУМЕНТИТЕ НА THOMAS И KILMANN (MODE) И RAHIM (ROCI)
Гергана Желязкова
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Варна
Представят се резултатите от проведеното изследване. Анализират се различните предпочитания към стиловете в зависимост от това дали конфликта е с висшестоящи, подчинени или равнопоставени. Изследва се дали
има съществени различия между предпочитанията към стиловете в зависимост от пола и трудовия опит.
Ключови думи: междуличностни конфликти, организация
Key words: interpersonal conflicts, organization

1. Методи на изследването
Съществуват множество методи за набиране
на конфликтологична информация като наблюдение, изследване на документи, анкета, тест, експеримент и математическо моделиране [3]. От
изброените от проф. Д. Димитров методи в проведеното изследване са използвани тестът и анкетата.

Двете страни си
делят победите и
загубите

1.1. Поведенчески модели при разрешаването на конфликтите
Множество изследвания потвърждават и пре-

Принуждение

Сътрудничество

Вие печелите, другата
страна губи

Двете страни печелят

Активни
стратигии

цизират факторната структура на управленската
решетка. Наложили се в практиката са тези на
Afzalur Rahim и Bonoma [7] и Thomas и Kilmann [2].
Те определят пет стила за разрешаване на
конфликти, които отговарят на петте типа мениджъри упражняващи определен стил на ръководство от
управленската решетка на Blake и Mouton.
Разграничаването на стиловете за разрешаване на
конфликти се основава на две измерения (вж.фиг.1).
Първото е загрижеността за собствените си интереси, съответстваща на степента на отчитане на
интересите на производството от управленската решетка на Blake и Mouton. За субектите, силно загрижени за собствените си интереси е особено важен крайният резултат. Второто измерение е загрижеността за другите, съответстваща на степента на отчитане на интересите на хората от управленската решетка на Blake и Mouton. Субектите,
силно загрижени за другите се интересуват найвече от взаимоотношенията между страните и тяхната удовлетвореност.
Прилагането на определен стил и съответна
стратегия зависи от степента, в която страните,
участващи в конфликта се стремят към удовлетворяване на собствените си интереси и степента, в

Компромис
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Игнориране
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Степента, в която вие се стараете да
удовлетворите собствените си интереси

Всяка една организация преследва множество цели и от съществено значение за нея е как конфликтите се отразяват върху достигането им. Поради своята двойнствена същност конфликтите са носители на съзидателността (функционалните
конфликти) и на разрушителността (дисфункционалните конфликти), като не рядко реалните конфликти притежават и от двете. Междуличностният
конфликт е непосредствено взаимодействие и сблъсък на две страни с различни ценности, потребности, мотиви и интереси [3]. Индивидите прилагат различни стилове за разрешаването му в зависимост от ситуацията. Много рядко те се откриват
в чист вид в конфликтното поведениaе на индивидите. Най-често то е динамична комбинация от
различни стратегии и тактики. Тази комбинация съдържателно отразява не само опитите на индивидите да се съобразят със специфичните особености на ситуацията, но и техните лични предпочитания.
Изследването на факторите, които оказват
влияние върху предпочитанията към стиловете, помага на ръководителят по-лесно да определи резултата от сблъсъка на стратегиите на страните
участнички в конфликта и така да избегне или поне
да намали отрицателните последствия от него.
Целта на доклада е да се изследва влиянието
на пола и трудовия опит върху предпочитанията към
всеки от стиловете за разрешаване на конфликти,
да се установи доколко резултатите зависят от използвания инструмент.

Степента, в която вие се стараете да удовлетворите интересите
на другата страна

Фиг. 1 Решетка на Thomas - Killmann
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която допускат удовлетворяване на интересите на
другата страна. Реализацията на съответните стратегии оказва влияние върху резултата от конфликта,
който може да бъде – печалба за едната страна и
загуба за другата, печалба за двете страни или загуба за двете страни [2] (вж.фиг.1). Стратегиите за
разрешаване на конфликти са пасивни (приспособяване и игнориране) и активни (принуждение, сътрудничество и компромис). Игнорирането на конфликта е отказ на двете страни от активни действия поради слабата им заинтересованост от
резултата. При приспособяването едната страна
отстъпва принудително или доброволно от своите
позиции в полза на другата, докато при принуждението от позиция на силата едната страна налага
решението си на другата без да отчита интересите
й. Сътрудничеството е стратегия, при която двете
страни в конфликта съвместно търсят и избират
решение, което да удовлетворява интересите и на
двете. Размяната на частични отстъпки от позициите и на двете страни е характерна за компромисът.
1.2. Инструменти на изследването
Създадени са много въпросници, с помощта
на които можем да изследваме и да разберем как
хората възприемат използваните от тях стилове за
управление на конфликтите Едни от най-известните въпросници, които ни предоставят тази възможност са съставените от Thomas и Kilmann и Rahim.
Въпросникът MODE (Management Of Differences Exercise) на Thomas и Kilmann се състои от
30 двойки твърдения, всяко от които описва един
от петте стила в управленската решетка [2].
Попълващият въпросника е изправен пред алтернативен избор и трябва да отдаде предпочитанията
си на едно от твърденията независимо дали му допадат и двете или нито едно от тях. Общата сума
за петте стила е 30 точки. За всяко избрано твърдение в зависимост от това кой стил представя се
добавя по 1 точка към съответният му резултат.
Най-високият резултат от 12 точки за стил се постига когато и дванадесетте твърдения, които го описват са били предпочетени пред тези на другите
стилове. Особеното при въпросника е, че високият
резултат за един стил се постига за сметка на другите за разлика от въпросника на Rahim.
Въпросникът ROCI (Rahim Organizational Conflict Inventory) на Rahim [6] е от три части, които
изследват стиловете за разрешаване на конфликтите с висшестоящи, подчинени и равнопоставени.
Всяка част се състои от по 28 въпроса. Отговорите
са в пет степенната скала на Likert (1-категорично
несъгласен, 2-несъгласен, 3-не мога да преценя,
4-съгласен, 5-напълно съгласен) [5].
При проведеното изследване е приложен райониран пропорционален подбор по пол. Анкети-
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рани са 227 лица, от които 86 мъже и 140 жени.
Освен че са попълнили въпросниците на Thomas –
Kilmann и Rahim, те са отговорили и на някои допълнителни въпроси относно възраст, пол, работа
и др. На въпроса дали са работили 170 са отговорили, че са работили, от които 47 работят в
момента, а 57 не са работили; 46 са имали за подчинени преки изпълнители, 8 – ръководители, а 116
не са имали. На въпроса дали са имали ръководители отговорите са следните 158 - да 12 – не.
2. Резултати от изследването
Резултатите, получени при тестването на статистически хипотези за различните препредпочитания към всеки от стиловете за разрешаване на
конфликти с висшестоящи, подчинени и равнопоставени са представени в таблица 1. Принуждението
предимно се използва при разрешаване на конфликти с подчинени отколкото с висшестоящи. За
останалите четири стила превеса в предпочитанията е към висшестоящите. Принуждението, игноринането и приспособяването са стиловете предпочитани в по-голяма степен спрямо висшестоящи
отколкото спрямо равнопоставени за разлика от
компромиса и сътрудничеството. Те са счетени за
по-подходящи при разрешаване на конфликти с
колегите. Сътрудничеството, компромисът и игнорирането са стиловете предпочитани в по-голяма
степен спрямо равнопоставени отколкото спрямо
подчинени. Докато при принуждението положението е точно обратното – предпочитано е в по-голяма степен спрямо подчинени и висшестоящи отколкото спрямо равнопоставени.
Въз основа на резултатите от тестването на
статистически хипотези за разликата на предпочитания към стиловете за разрешаване на конфликти с висшестоящи, подчинени и равнопоставени
(табл. 1) можем да изведем ранговете на тези предпочитания (табл. 2). Междинните рангове са използвани поради липсата на статистически значими
данни за разликата в предпочитанията към определения стил при съответното сравнение.
Изводите от сравнението на предпочитанията
към стиловете за разрешаване на конфликти по
отношение на висшестоящите и подчинените в общия случай за мъжете и жените заедно се запазват и за всяка една от тези подгрупи. Няма промяна в изводите и по отношение на компромиса и
при трите сравнения за трите разглеждани групи.
Той се предпочита да се използва в по-голяма степен спрямо равнопоставени отколкото спрямо висшестоящи и в най- малка степен спрямо подчинени (табл. 2).
За разлика от мъжете и общата група при жените има статистически значима разлика в предпочитанията им към стила приспособяване по от-
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Таблица 1. Резултати от тестването на статистически хипотези за различните предпочитания към
всеки от стиловете за разрешаване на конфликти с висшестоящи, подчинени и равнопоставени
Принуждение
Сътрудничество
Компромис
Игнориране
Приспособяване
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
t теор. 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66
Висшестоящи подчинени
Висшестоящи равнопоставени
Подчинени равнопоставени

t емп. -4,67 -2,28 -3,99 5,02 4,03 3,33 5,28 3,18 4,26 8,69 4,31 7,65 9,57 5,89 7,50
t емп. 2,02 1,20 1,59 -2,11 -1,03 -1,82 -2,62 -1,73 -1,92 3,16 1,18 3,37 10,95 5,73 9,37
t емп. 6,82 4,05 5,37 -7,48 -5,56 -5,19 -8,42 -5,34 -6,49 -6,46 -3,92 -4,99 1,03 -0,77 1,77

Таблица 2 Резултати от тестването на статистически хипотези за различните предпочитания към
всеки от стиловете за разрешаване на конфликти с висшестоящи, подчинени и равнопоставени
Принуждение
Сътрудничество
Компромис
Игнориране
Приспособяване
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Висшестоящи
Подчинени
Равнопоставени

2
1
3

2,5
1
2,5

2,5
1
2,5

2
3
1

1,5
3
1,5

2
3
1

2
3
1

2
3
1

2
3
1

1
3
2

1,5
3
1,5

1
3
2

1
2,5
2,5

1
2,5
2,5

1
2
3

Таблица 3 Резултати от тестването на статистически хипотези за разликата на предпочитания към
стиловете за разрешаване на конфликти (въпросник на Thomas-Kilmann и въпросник на Rahim)

Rahim

ThomasKilmann

Принуждение Сътрудничество
Компромис
Игнориране
Приспособяване
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
t теор. 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66
Принуждение
Сътрудничество
Компромис
Игнориране
Приспособяване
Принуждение
Сътрудничество
Компромис
Игнориране
Приспособяване

t емп.
t емп.
t емп.
t емп.
t емп.
t емп.

0,00
4,94
11,41
9,47
-0,69
0,00

0,00
2,47
5,25
4,36
-0,91
0,00

0,00
4,27
10,45
8,78
-0,08
0,00

-4,94
0,00
8,98
6,21
-7,97
-22,95

-2,47
0,00
4,11
2,98
-4,69
-10,78

-4,27
0,00
8,17
5,66
-6,31
-21,84

-11,41
-8,98
0,00
-3,18
-15,12
-12,34

-5,25
-4,11
0,00
-1,51
-7,62
-4,86

-10,45 -9,47
-8,17 -6,21
0,00 3,18
-2,69 0,00
-13,39 -14,26
-12,29 -5,60

-4,36
-2,98
1,51
0,00
-7,63
-1,45

-8,78
-5,66
2,69
0,00
-12,06
-6,07

0,69
7,97
15,12
14,26
0,00
-1,32

0,91
4,69
7,62
7,63
0,00
1,01

0,08
6,31
13,39
12,06
0,00
-2,57

t емп. 22,95 10,78 21,84 0,00 0,00 0,00 16,84 10,32 13,26 18,39 9,90 15,64 31,31 15,53 28,81
t емп. 12,34 4,86 12,29 -16,84 -10,32 -13,26 0,00 0,00 0,00 7,54 3,89 6,42 16,13 8,67 13,66
t емп. 5,60 1,45 6,07 -18,39 -9,90 -15,64 -7,54 -3,89 -6,42 0,00 0,00 0,00 6,22 3,13 5,54
t емп. 1,32 -1,01 2,57 -31,31 -15,53 -28,81 -16,13 -8,67 -13,66 -6,22 -3,13 -5,54 0,00

0,00

0,00

Таблица 4 Резултати от тестването на статистически хипотези за разликата на предпочитания към
стиловете за разрешаване на конфликти с висшестоящи, подчинени и равнопоставени

Равнопоставени

Подчинени

Висшестоя
-щи

Принуждение
Сътрудничество
Компромис
Игнориране
Приспособяване
общ о мъже жени общо мъже ж ени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
t теор. 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66 1,65 1,66 1,66
Принуж дение
Сътрудничество
Компромис
Игнориране
Приспособяване
Принуж дение
Сътрудничество
Компромис
Игнориране
Приспособяване
Принуж дение
Сътрудничество
Компромис
Игнориране
Приспособяване

t
t
t
t
t
t
t
t

емп .
емп .
емп .
емп .
емп .
емп .
емп .
емп .

0,00
24,37
13,43
8,48
7,63

0,00
11,70
5,66
2,98
2,67

0,00
22,95
12,98
8,59
7,66

-24,37
0,00
-12,77
-13,01
-18,40

-11,70
0,00
-8,52
-7,75
-9,61

-22,95
0,00
-9,60
-10,30
-15,98

-13,43
12,77
0,00
-4,04
-6,63

-5,66 -12,98 -8,48 -2,98 -8,59 -7,63
8,52 9,60 13,01 7,75 10,30 18,40
0,00 0,00 4,04 2,36 3,16 6,63
-2,36 -3,16 0,00 0,00 0,00 2,43
-3,49 -5,56 -2,43 -0,94 -2,34 0,00

0,00 0,00 0,00 -12,26 -5,21 -11,80 -3,70 -0,59 -4,27 1,54 1,98 0,20 3,96
12,26 5,21 11,80 0,00
0,00
0,00 12,74 6,91 10,81 15,91 7,93 14,35 26,53
3,70 0,59 4,27 -12,74 -6,91 -10,81 0,00 0,00 0,00 6,20 2,79 5,69 10,90

t емп . -1,54
t емп . -3,96
t емп . 0,00
t емп . 21,72
t емп . 14,91

10,60 19,99 0,00
0,00
6,42 14,61 -12,61 -8,38

t емп . 7,40
t емп . 0,29

2,88
-0,70

-1,98 -0,20 -15,91 -7,93 -14,35 -6,20 -2,79 -5,69 0,00 0,00 0,00
-3,77 -2,03 -26,53 -13,57 -23,59 -10,90 -5,66 -9,34 -2,68 -1,78 -2,19
0,00 0,00 -21,72 -10,60 -19,99 -14,91 -6,42 -14,61 -7,40 -2,88 -7,14
0,00 12,61 8,38
-9,51 0,00 0,00

2,68
0,00
-0,29

9,51 16,75 9,27 13,94 27,75
0,00 8,14 4,08 7,16 19,22

7,14 -16,75 -9,27 -13,94 -8,14 -4,08 -7,16 0,00 0,00 0,00
0,96 -27,75 -14,62 -24,18 -19,22 -10,01 -16,69 -9,58 -4,75 -8,41

9,58
0,00

-2,67
9,61
3,49
0,94
0,00

-7,66
15,98
5,56
2,34
0,00

3,77
2,03
13,57 23,59
5,66
9,34
1,78
0,00
0,70

2,19
0,00
-0,96

14,62 24,18
10,01 16,69
4,75
0,00

8,41
0,00

Изследване на предпочитанията към стиловете за разрешаване на ...

ношение на сравнението подчинени-равнопоставени. Превеса в предпочитанията при този стил са
към подчинените, а не към равнопоставените.
Мъжете правят най-малка разлика между висшестоящи и колеги при избора на стилове за разрешаване на конфликтите си с тях. Те са склонни да
приложат в по-голяма степен стила компромис и в
по-малка стила приспособяване към равнопоставените отколкото към висшестоящите.
Резултатите от тестването на статистически
хипотези за различните предпочитания към всеки
от стиловете за разрешаване на конфликти (табл.
3 и табл. 5) и при двата инструмента MODE и ROCI
са аналогични за стиловете принуждение и
приспособяване. Те са на последните две позиции
в класацията по предпочитанията. При мъжете принуждението е на четвърта позиция, а приспособяването на пета. Точно обратното е при жените, но
не и за резултатите от въпросникът на Thomas и
Kilmann. От него, както и от общите резултати и по
двата инструмента съдим, че предпочитанията към
двата стила са изравнени. За стиловете сътрудничество, компромис и игнориране имаме противоречиви резултати. Общите резултати от инструмента на Rahim както и тези само за мъжете и само за
жените ги подреждат във вече изброения ред. Найголямото разминаване в оценките е за стила сътрудничество при инструмента ROCI е на първо
място, а при MODE на трето. При MODE инструмента стиловете компромис и игнориране са последователно на първо и второ място, като само при
мъжете разликата между тях не е статистически
значима.
Независимо дали имаме предвид общите резултати или само за мъжете или само за жените
по отношение на висшестоящи, подчинени и равнопоставени (табл. 4 и табл. 5) предпочитанията
подреждат стиловете в следния ред първо - сътрудничеството и след него - компромисът. Има разлика в предпочитанията на всяка от тези групи спря-
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мо висшестоящи, подчинени и равнопоставени за
стиловете принуждение, игнориране и
приспособяване. Като игнорирането винаги е на попредна позиция от приспособяването и винаги след
компромиса. Това означава, че предпочитанията
подреждат винаги в една и съща последователност
стиловете сътрудничество, компромис, игнориране и приспособяване, а разликата в ранговете, които получават е от променящата се позиция на стила
принуждение. По отношение на висшестоящите при
всички принуждението е на пета позиция и по отношение на равнопоставените си поделя последното
място със стила приспособяване (т.е. няма статистически значима разлика между тях). Спрямо подчинените мъжете поставят на второ място принуждението заедно с компромиса, а жените - на трето
място заедно с игнорирането.
Въз основа на резултатите от тестването на
статистически хипотези за разликата на предпочитания към стиловете за разрешаване на конфликти с висшестоящи, подчинени и равнопоставени
(табл. 3 и табл. 4) са изведени ранговете на тези
предпочитания (табл. 5). Междинните рангове са
използвани поради липсата на статистически значими данни за разликата в предпочитанията между
сравняваните стилове.
Резултатите от изследването на взаимната зависимост на предпочитанията към всеки от стиловете за разрешаване на конфликти с висшестоящи,
подчинени и равнопоставени са представени в таблица 6. Всички коефициенти на корелация са статистически значими. Най-слаба е корелацията между предпочитанията към съответните стилове за
разрешаване на конфликти с подчинени и
висшестоящи, а най-силна за конфликтите с подчинени и равнопоставени. Не може да се разглежда като изключение стила сътрудничество, тъй като при него стойностите на коефициентите на корелациите висшестоящи - подчинени и висшестоящи - равнопоставени са много близки.

Таблица 5 Резултати от тестването на статистически хипотези за разликата на предпочитания към
стиловете за разрешаване на конфликти с висшестоящи, подчинени и равнопоставени

4,5 4,5
4,5 4
4,5 5

4,5 4,5
5 4,5
4 4,5

Приспособяване

Игнориране

Компромис

3
3
3

Сътрудничество

2
2
2

Принуждение

1
1
1

Приспособяване

3
3
3

Игнориране

2
2
2

Компромис

1
1
1

Thomas- Kilmann

Сътрудничество

Игнориране

4,5
4,5
4,5

Rahim
Принуждение

Компромис

5
5
5

Приспособяване

Сътрудничество

Игнориране

Компромис

2
4
2,5 4
2 3,5

Принуждение

1
1
1

Равнопоставени
Приспособяване

3 4
3
3,5 3,5 2,5
3 4 3,5

Сътрудничество

2
2
2

Подчинени
Принуждение

1
1
1

Игнориране

Компромис

5
5
5

Приспособяване

Сътрудничество

общо
мъже
жени

Принуждение

Висшестоящи

3 1 2 4,5
3 1,5 1,5 4,5
3 1 2 4,5
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Таблица 6 Взаимна зависимост на предпочитанията към всеки от стиловете за разрешаване на
конфликти с висшестоящи, подчинени и равнопоставени
Принуждение
коефициент
на корелация
0,519
0,580
0,859

Висшестоящи - подчинени
Висшестоящи - равнопоставени
Подчинени - равнопоставени

Сътрудничество

p

коефициент
на корелация

0,000
0,000
0,000

0,477
0,461
0,818

Компромис

p

коефициент
на корелация

0,000
0,000
0,000

0,415
0,445
0,813

Игнориране

Приспособяване
коефициент
p
на корелация

p

коефициент
на корелация

p

0,000
0,000
0,000

0,460
0,573
0,851

0,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

0,231
0,367
0,847

Таблица 7 Корелация на резултатите получени за всеки стил за разрешаване на конфликти чрез
инструмента на Thomas-Kilmann и съответния му чрез инструмента на Rahim
Приложение на
стила към:

Принуждение
коефициент
на корелация
0,328
0,336
0,405
0,424

Висшестоящи
Подчинени
Равнопоставени
Общо

Сътрудничество

p

коефициент
на корелация

0,000
0,000
0,000
0,000

0,096
0,044
0,153
0,115

Компромис

p

коефициент
на корелация

0,150
0,511
0,021
0,083

0,249
0,129
0,201
0,231

Игнориране
p

коефициент
на корелация

0,000
0,052
0,002
0,000

0,054
0,148
0,091
0,121

Приспособяване

p

коефициент
на корелация

p

0,417
0,026
0,171
0,070

0,065
0,061
0,197
0,143

0,332
0,359
0,003
0,031

подчинени

0,02
0,53
-0,83
1,31

2,24

2,39 равнопоставени

висшестоящи

*2

2,39
1,73
0,68
-1,08
-0,25

1,26
0,31
-0,71

0,08

общо

Thomas-Kilmann

-0,16

1,26

0,03
-1,07

-0,02*2

1,08

2,57

0,03

0,42

2,40

*3
*3
*4

-1,21
-1,07
-0,76

-0,23
-0,05
0,36

-1,04
0,86

0,39

1,09 равнопоставени

Приспособяване
Rahim

-0,14

подчинени

висшестоящи
0,52

0,92
0,03

0,30

-0,25
-1,04
-0,07

0,62

-0,09
-0,63
-0,99

-0,70

общо

Thomas-Kilmann
-0,02

1,02
0,29

1,20

-0,17
-0,54
-0,47

-0,09

-0,16
-1,32
-1,48

-1,77

подчинени
-0,37

-1,05 равнопоставени
2,81

1,54

0,64
-2,13
-1,32

0,15

1,75
-2,13
-1,27

-0,61

висшестоящи

общо
-0,93

-0,98
1,36

2,34

-1,80

1,01
0,04

-2,55
-1,68

-1,58*1

2,04

*5

0,13

-0,47 равнопоставени

-2,23
0,31

0,81

-0,51

0,17

-0,01

-1,73

-0,27

Игнориране
Rahim

-2,08

подчинени

Компромис
Rahim

-1,99

-0,83

*2

висшестоящи
-1,33

0,42
1,57

1,11

-2,18

0,00
0,71
-1,35
-1,84

-2,44*1

-1,21*2

1,35
-2,53

2,25

Thomas-Kilmann

общо
-0,48
1,44

1,24
-0,50

-2,13

-0,87

*2
*1

-0,91
-0,25
0,58

-0,42
0,63
2,56

0,38

подчинени

1,14 равнопоставени
1,04
2,26

1,75
1,16
1,32
-0,76
2,00

*6

-0,87
2,84

-1,24*5

общо

висшестоящи
1,24
2,31

1,75
-0,38
2,93

2,43

2,36

1,94

-1,14

0,80

1,86*2

t емп.

мъже - жени (t теор.=1,65)

t емп.

имал/а съм подчинени преки
изпълнители - имал/а съм
подчинени ръководители (t
теор.=1,67)

1,49

-0,81

0,15

t емп.

Сътрудничество
Rahim

t емп.

имал/а съм ръководител нямал/а съм ръководител (t
теор.=1,65)

2,68

имал/а съм подчинени нямал/а съм подчинени (t
теор.=1,65)

t емп.

работя в момента - работил/а
съм, но в момента не работя
(t теор.=1,65)

0,39

работил/а - никога не
работил/а (t теор.=1,65)

t емп.

Thomas-Kilmann

Принуждение
Rahim

Thomas-Kilmann

Таблица 8 Резултати от тестването на статистически хипотези за различните предпочитания към
всеки от стиловете за разрешаване на конфликти под влияние на опита и пола

*1

t емп. при предположение за различие на дисперсиите (t теор.=1,65); *2t емп. при предположение за различие на дисперсиите (t теор.=1,66);
t емп. при предположение за различие на дисперсиите (t теор.=1,67); *4t емп. при предположение за различие на дисперсиите (t теор.=1,72);
*5
t емп. при предположение за различие на дисперсиите (t теор.=1,73); *6t емп. при предположение за различие на дисперсиите (t теор.=1,74);
*3

При изследването (табл. 7) на корелационните зависимости за всеки стил за разрешаване на
конфликти изведен от инструмента MODE на Thomas-Kilmann и съответния му от инструмента ROCI
на Rahim са получени статистически значими резултати за всяко едно от сравненията на стила при-

нуждение. Почти същото е и положението със стила компромис като изключим приложението му
към подчинените. Статистически значим коефициент на корелация има и за стила сътрудничество,
но само по отношение на приложението му към
равнопоставените. Резултатите, получени чрез два-
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та инструмента за стиловете сътрудничество и игнориране показват в три от четирите сравнения отсъствие на статистически значими коефициенти на
корелация, а за приспособяването - два. Това би
могло да се обясни с принудителния избор при инструмента MODE, при който анкетираният трябва
да отдаде предпочитанията си на едно от твърденията, независимо дали му допадат и двете или
нито едно от тях. Друга възможна причина, е липсата при този инструмент на разграничаване между стиловете за разрешаване на конфликтите с
висшестоящи, подчинени и равнопоставени.
Изследването показва, че опитът оказва значимо влияние върху предпочитанията към стиловете за разрешаване на конфликти (табл. 8). Ситуацията в България е такава, че трудовият опит на
анкетираните им е показал, че винаги едната страна налага мнението си. Затова те са склонни да
използват в по-голяма степен принуждението и
приспособяването (въпросника на Rahim) и в по-малка степен стила компромис (въпросника на Thomas-Kilmann). На тази възраст (около двадесет
години) те се виждат по-скоро като подчинени отколкото като ръководители. Затова оценките им за
стиловете за разрешаване на конфликти с подчинени са от позицията на подчинен, който изказва
мнение как би искал да се отнася ръководителят
им към тях. А колегите са им по-скоро приятели.
Това би обяснило следващите резултати. Опитът
вследствие на това дали анкетираният е имал подчинени за наша изненада оказва статистически значимо влияние върху предпочитанията към стиловете за разрешаване на конфликти с висшестоящи,
а не на тези към подчинените. Засилват се предпочитанията към стила принуждение (MODE и ROCI)
и отслабват към компромиса (MODE). Друг елемент на опита, чието влияние е изследвано е това
дали анкетирания е имал ръководител или не.
Учудващо но това не оказва статистически значимо влияние върху предпочитанията към стиловете
за разрешаване на конфликти с висшестоящи, а
към подчинени. Това че са имали ръководител се е
оказало своеобразно обучение как те трябва да се
отнасят към своите подчинени. Този опит моделира положително отношението им към подчинените
си, и те са по-склонни да използват сътрудничеството и компромиса спрямо тях. Подобно е и влиянието на друг елемент на опита. Тези които са
имали подчинени ръководители са по-склонни да
използват стиловете сътрудничество и компромис(ROCI), а тези, които са имали подчинени преки изпълнители засилват склонността си към стила принуждение(MODE). Тези, които работят в момента имат по-силни предпочитания към принуж-
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дението и то спрямо висшестоящите си, към компромиса спрямо подчинените си, и към приспособяването и спрямо двете групи. Може би тези, които са работили, но не в момента отчитат грешката си да се опитват да се наложат на шефа си и в
резултат на което са останали без работа.
Друг признак, който оказва значимо влияние
е пола. То се изразява (въпросника на ThomasKilmann) в по-голяма склонност на жените да използват стила компромис за разлика от мъжете.
Това влияние се потвърждава и от въпросника на
Rahim. Той разкрива и по-голямата склонност на
жените да използват сътрудничеството, а мъжете
от своя страна предпочитат в по-голяма степен от
тях да прилагат стила принуждение. Тази разлика
е статистически значима както по отношение на
общите резултати, така и при диференцирането на
предпочитанията към стиловете спрямо
висшестоящи, подчинени и равнопоставени. Това
може да се обясни с естественият им мачо стремеж да налагат своето становище, независимо от
позицията на отсрещната страна (висшестоящи,
подчинени или равнопоставени).
Междуличностните конфликти в организациите са неизбежни и за успешната намеса на ръководителя с цел избягване на дисфункционалните и
засилване на функционалните последици е необходимо той да познава предпочитанията на страните участващи в тях към стиловете за разрешаването им. Влиянието на трудовия опит е в посока
засилване на предпочитанията към стиловете принуждение и приспособяване, но тези, които са имали подчинени предпочитат в по-малка степен стиловете сътрудничество и компромис при разрешаване на конфликти с тях. Мъжете са по-склонни да
използват стила принуждение, а жените сътрудничество и компромис. Най-слабо корелирани са резултатите за предпочитаните стилове за разрешаване на конфликти с подчинени и висшестоящи, а
най-силно за конфликтите с подчинени и
равнопоставени.
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A STUDY OF THE PREFERENCES FOR INTERPERSONAL CONFLICT
RESOLUTION STYLES USING THE THOMAS-KILMANN CONFLICT MODE
INSTRUMENT AND THE RAHIM ORGANIZATIONAL CONFLICT
INVENTORY (ROCI)
Gergana Zhelyazkova
Varna Free University “Chernorizec Hrabar” – Varna, Bulgaria

ABSTRACT
The results of conducted study are presented. Differences in preferences for conflict resolution styles when the
conflict is with the boss, subordinates or peers are analyzed. The study examined the relationship among gender, work
experience and preferences for the different conflict resolution styles.
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НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТУРОПЕРАТОРИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТА НА
СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ
Мария Станкова
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Наблюдаваните през последните няколко години тенденции на международния туристически пазар разкриват промени в поведението на реалните и потенциалните туристи. Тези промени са значими и рефлектират
едновременно върху всички участници в процеса на формиране и реализация на туристически продукт – доставчиците на компоненти на туристическия пакет, неговите “производители” и дистрибутори. С така възникналата
ситуация се поставят нови повишени изисквания към показателите за устойчивост, разнообразието и качеството,
осигурявани от туристическата индустрия. Инициираните на международния туристически пазар проучвания по
повод на тях установяват появата на нови потребителски сегменти (OECD Tourism Committee). Формирането им
е започнало още в средата на 90-те години на отминалия век, а към настоящия момент под влияние на световните процеси на трансформация, глобализация, комерсиализация и не на последно място - антитероризъм са
добили определени и ясни характеристики. С особен интерес от експертите по туризъм се наблюдават потребителите на онези форми на туризъм, които се отличават с устойчивост като селския, екологичния и културния
туризъм. В отделните региони на света развитието им е достигнало до различен етап от жизнения цикъл, в
зависимост от степента на усвояване на ресурсния потенциал, от степента на комерсиализиране на дестинацията и насищане на потребителския интерес.
В България изброените форми на туризъм са обект на специално внимание като съществен аспект на
процеса на реабилитиране на страната като туристическа дестинация. Както и във връзка с установяването на
новите тенденции в туристическото търсене: процес - сложен и многопластов, изискващ обединяване усилията
на правителствени, браншови и нестопански структури на национално, регионално и местно ниво. Ролите,
изпълнявани от отделните участници са специфични, макар в своята комплексност да са насочени към улавяне
потребностите на пазара и максималното им удовлетворяване.
Ключови думи: rural tourism, customer’s satisfaction, special possibilities
Key words: селски туризъм, задоволяване на потребности, специални възможности

Observing the tendencies of the international
tourist market through the last few years shows
some changes in the behavior of the real and
potencional tourists. These changes are significant
and reflect on all participants of the process of forming and realizing the tourist product – the suppliers
of the tourist package, its manufacturers and distributors. In this new situation, new, higher requirements are brought up to the indicators for steadiness, diversity and quality, ensured from the tourism
industry. The initiated surveys on the international
tourist market show the appearance of new
customer’s segments (OECD Tourism Committee).
Their forming had begun in the middle of 90’s of the
XX – the century, and till now under the influence of
the world processes of transformation, globalization,
commercialization and last but not least – antiterrorism got exact and distinct characteristics. Experts
pay special attention to the consumers of the forms
of tourism characterized with steadiness such as rural, eco and cultural tourism. In the different regions
of the world their development have reached different stages of vivality, depending on the degree of
commercializing the destination and saturation the
consumer’s interest. In Bulgaria the mentioned above
forms of tourism are subject of special attention as a
significant aspect of the process of rehabilitation of
our country as a tourism destination. When, in connection with the establishing the new tendencies in

the tourism searching process – complicated and
multilayered, demanding unifying the efforts of the
governmental, brachial and non – economical structures on national, regional and local level. Roles performed by the individual participants are specific
despite the fact that in their generality they are
routed to capturing the needs of the market and its
satisfaction at a highest level.
This research is an attempt to determine the
possibilities of the tour operators – in their role initiators of offering a product connected with the rural tourism – for providing and increasing the satisfaction of the consumers.
Of worldwide fame, according to data from
WTO, for tourism traveling for rural tourism are spent
10 % from all the expenses made for international
travellings. The annual increase of the number of the
trips offered by the European tour operators and
pointed to rural areas, according to data from Euro
Barometer, is about 23 % (www.wto.stat.com). The
biggest interest from both the tour operators and the
consumers – tourists is observed in France, Spain,
Great Britain. For example, in Spain a huge amount
of the tourism travellings up the country are connected with visiting rural areas. In USA the market
is still developing: according to the National Association of the tour operators 5 % of them offer rural
tourism products.
Bulgaria is determined as dynamically develop-
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ing destination for rural tourism based on the multiple choice of partly explored and absorbed natural
and cultural resources with national, regional and international importance. The possibilities for our country to take a leader position in regional and European
aspect are great, moreover on the background of
the world stagnation in the tourism industry in Bulgaria it rises. Our country is believed to be a little
known, secure and stable tourist place situated near
West Europe. At the same time its setting as a destination for alternative tourism – in general – eco,
cultural, rural – in separate and combinated tourist
product, is a condition for sready economic and social development in caring for the environment decisions.
To forming and offering rural tourism product
are orientated mainly the small tour operator companies which are particularly specialized to keep up
with the others on the market. The experience of
the tour operators – leaders in the area of the rural
tourism shows that to be effective and stable this
form of tourism some benefits for the local communities have to be ensured. The positive consequences
of this have to be connected mainly with the local
social – economic development – creating new jobs
and stimulating the development of the infrastructure, education, crafts, rural economic and other
branches, catering for tourism.
The local community is a significant indicator
for influence on the natural and cultural recourses
and also important component for the rural tourism.
This is obvious also by the research from 2002 year
by the Project for keeping the biodiversity and economical rise to the American Agency for economic
development. The analysis of the inquiry leads to the
conclusion that the potential tourists determine as
the ideal place for alternative tourism mountain village with picturesque scenery, presence of cultural
– historical monuments, river, lake or mineral spring.
From the additional attractions interest is shown in
walking and cycling routes, sleeping admist nature,
itineraries for picking mushrooms and herbs, culinary
specialties, looking at cultural – historical monuments. Preferred areas for setting are the family
hotels which create a sense of calmness in cozy atmosphere without the intrusive presence of the owners and highly hygiened conditions, and also, healthy
and ecological food. But as main criteria in choosing
concrete destination, a place for sleeping and eating
is the optimal correlation quality – price (OECD Tourism Committee, International Tourism and Tourism
Policy in OECD Country Report, Paris, 2002).
In connection with the previous we should mention that the clear realizing and satisfying the concrete and supposed needs of the potential tourists

have a key role for the effectiveness of the process
of forming the searched version of the tourism traveling, which to maximum extend can satisfy consumers’ interests. That is why for the tour operator companies serving the segment of the rural tourism as
an important aspect of activity must be the care for
the customers. It is the main moment in the market
approach towards the business. Accepting it in connection with the rural tourism allows to be determined and anticipated the demands of the tourists in
an objective way to create additional advantages and
unique products and services differing from the competitive ones with the care for the clients – tourists.
As a result the product is planned according to the
needs, wishes and expectations of the consumers.
It could be said that forming and implementing
the rural tourism product is obeyed on the general
principle – the successful sale in the different objective tourist groups is reached with the optimal correlation of a product, advertising, price, kind and hospitable people “on the right place in the right time“.
We should mention, however, that the analysis of
the rural tourism customers show lack of clearly determined objective groups. In fact, there can be outlined groups and individuals who, in spite of consuming one and the same superstructure and infrastructure, have different needs and demands. Their successful satisfaction requires knowing different cultural perceptions. For example, routing the attention
to the European market shows that the potential tourists may have a number of differences in their behavior respectively to achieve different level of satisfaction, depending on their natural features. The
tourists coming in Bulgaria from Germany are open
– minded but absolutely official. The Belgians appreciate the individual attitude, punctuality and discretion. Italians are emotional, prefer tourist packages
which satisfy the interests of the whole family. The
tourists from Great Britain want to be determined
according to their regional belonging as English,
Welsh, Scottish, and Irish. As a whole they prefer
the official attitude, appreciate punctuality, security
and hygiene.
To the potential customers of the rural tourism
product and their needs the tour operators point various market researches. The results help them to understand the different types of tourists, consuming
the rural tourism product, their origin, sums they are
ready to spend, the future tendencies in the tourism,
competitors’ market positions, price levels, etc. In
general, they analyze inner and outer sources of information as long as investigate the competitors on
the market, the types of customers and their attitude towards the offered product / products. To
achieve impartial and measurable data are used

Някои възможности за туроператорите за осигуряване ...

methods such as observing, inquiry investigations,
discussion groups, personal interviews, correspondence with regular customers. An important element
in investigating the consumers of the rural tourism
product is the feed – back.
It is an important mean for the tour operator
company to control the whole process of the tourist
serving and achieving the requested level of satisfaction. The surveys show that the tourists which
express their frustration have no trust in business
because they lose time in complaining. At the same
time 54 – 70 % of the clients come back if the problem has been decided in their way. Clients, compensated enough and in the right way often show loyalty and “ work “ for the tour operator by popularizing it between their closenesses – friends, familiars,
relatives.
For the employees and representatives of the
tour operator, working with the tourists, is important to know some main rules in solving the tourists’
complaints. For example, in satisfying their claims
the attitude should be serious, the clients should be
listened very carefully without personal assessment
on the situation. Expressed care, individual attitude
and satisfying customer’s wish is a pleasant surprise
for the client. As a hopeful method for investigating
the level of customer’s satisfaction is believed to be
the talk with the tourists. This, however, sets the
problem with the language preparation and organization of the process of cultivating contacts with the
tourists. Acquiring the method of care for the clients
from the tour operators offering rural tourism product is pointed towards forming wanted, seeked product. In practice, in tourism can be achieved satisfaction of needs and wishes with change of values without presuming ownership above the received value
in a way of achieving a material product. That is why
the tourism customers show concern to the quality
of serving. Namely improving the product’s quality
parameters and the culture of serving are the tour
operators’ necessary conditions which attract clients
and make them loyal ones.
The potential tourist make preliminary imagine
for the offered product while researching and choosing the desired destination. This imagine is built by
the information in brochures, tourist guides or
Internet, presented by tourist information centers,
shared with other tourists or tour operators /tourists
agents and to a big extend may be “ manipulated “.
The most common method for informing is the advertising in brochures. In the brochure the specific
advantages which can be offered are exactly described. To be achieved this the brochure must show:
• the quality dimensions of the rural tourism
product;
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•the type of customers the product is aimed to;
• the unique qualities of the destination /culture,

history, traditions/;
• map of the destination;
• the advantages of consuming the product /
relaxation and recovery through preserved environment, accumulating knowledge and unique impressions/;
• the ways of buying the product /complete
address, telephone, fax, e – mail/;
• area and serving atmosphere;
· the special events and reductions.
At the moment of buying the client is influenced
mainly by the location, design and layout, the outer
and inner space, presenting the product and before
all the appearance and attitude of the serving staff.
Arriving at the tourism place the tourists already
have concrete expectations and inevitably evaluate
the real condition of the area of living as far as it
concerned its quality (Vodenska, M., 2002). The first
impression which they can get, concern mostly the
tactile qualities of the tourist product. Good impression is created with the easy accessibility, opened
area near the building / for example family hotel with
garden or open – aired areas /, cleanness, order and
enough light in the rooms, enough – lighted and cozy,
lack of working materials in the common dwellings,
nice odor, neat and tidy dressed staff, suggesting
calmness and trust, well – arranged and qualified
advertising materials, understandable marking leading the tourists and inspiring security, presence of
signs, connected with safety, anti – fire procedures,
local attractions, outside signs with the company’s
logo, information for some products such as food or
drinks. Non – tactile qualities of the tourist product
like atmosphere and situation are created by pleasant music, good attitude and incorporating the tourists to the local culture and traditions.
Tourists complete their image during the whole
stay, looking possibilities for satisfying exact needs.
This is true especially for the tourists coming from
West Europe and USA, whose culture and apperception of the world are different, moreover this is their
first visit to Bulgaria. The confidence in the guests
can be seen when the rural area, in which they live,
answers to their expectations: premises are clean
and tidy, for the preparation of the food are used
ecological products, consummation of the water hides
no health risks, safe keeping of valuable things and
the security of the tourists are guaranteed. An important role has the document, certifying the hotel
category, also the presence of certificates for anti –
fire safety, hygiene, etc. Positive effect has theirs
exposure to an easy visible place together with other
documents, presenting received certificate, award

180

Мария Станкова

or prize, if there are such (Krysteva – Ibrahimova,
V., 1994:95).
It has to be mentioned, however, that a number of expectations are often out of the control of
the tour operators. Some disappointments are possible or omissions in serving the tourists when they
come to the country, but they can be compensated
for the good serving and “careness“ from the
company’s representatives accompanying the tourists or living in the tourist area. In fact achieving is
guaranteed from fixing standards in servicing and
supposes identifying with the tourists, which is offered special attention to. The concern for satisfying
the special needs of the customers is a certain way
for improving company’s image.
For the potential consumers of the rural tourism product, important is the approach, behavior and
the manners of the servicing staff. Their gaining is
important not only for creating right first impression
but also for establishing long lasting relationship and
stimulating the repetitiveness of the purchases.
Tour operator’s representatives participating
directly in the process of the tourist servicing should
gain a number of behavior models in respect of the
body language and gestures’ messages. Researches
show that the body language and gestures deliver to
2/3 of the message in a standard talk, as the level
rises when a language barrier exists (Mayo, E.J. &
Jarvis, L.P., 1981:219). From the perceived approach
depends the right or wrong understanding of the
message.
The way the body is exposured talks about the
intensions of the associatives (Nevet, B., Hobson,
J.,1996). Bleakness and good intention are evaluated
as positive. Leaning, towards the tourist talks about
personal interest. Pose with crossed hands is an example for lack of interest. Hands on the waist is a
classical signal for aggression. The degree of closeness when talking is also important. There are four
estimated zones for comfort when in touch – intime
zone for emotionally close people ( 15 – 46 sm.),
personal zone for contacts with friends ( 46sm. –
1.2 m.), social zone for a contact with far familiars
and strangers ( 1,2 – 3,6 m.), social zone for a talk
with a big group ( over 3,6 m.). When welcoming the
tour operators should care for the tourists and their
personal plans have to be respected.
Special attention has to be paid to the regular
clients. Calling them on their given names underlines
the identification degree and talks about a “caring
approach“. A real concern is demonstrated when
good intentioned help and advices are offered. Tour
operators’ companies, respectively their employees,
are acquainted not only with their product but also
with the interests of their regular clients and there-

fore they can offer and ensure unique experiences
when sharing their impressions about the “most interesting and unknown” outside the brochure.
Giving the information in the tourists native language predisposes them and creates a nice imagine
for hospitality which is indicative for the sympathy
relating to the satisfying of their needs. The possible
difficulties in a lack of knowledge of some foreign
languages can be overwhelmed through information
boxes and detailed advertising materials which make
the communication more effective. For this purpose
can be used the meanings of the inside advertising
which is committing services in a written form or
physical exposing so that to inform, encourage and
create positive image of the offered product (Seaton,
A.V. and Bennet, M., 1996:152). If the potential
tourists are well – informed they add advantages to
the product and assist to the process of communication.
The maximum satisfaction of the clients is linked
with figuring out a plan for working with clients including the activities of researching and analyze of
the present situation /estimating the level of satisfaction of the existing and potential clients from the
five elements of the marketing – product, staff, advertising, price, place/ and defining the marketing
aims /segment which is orientated the activity to,
providing for the sellings/.
The plan “work with clients“ combines the components product, servicing staff, advertising, distribution, price, planned profit, analysis. The structure
of the separate elements should answer to the individual requirements of the existing and potential tourists and guarantee the profitableness of the tourists’
activities (Tomas, E., 1996:59). Taking the conception of caring for the clients, the tour operator companies should approach from the principle position
that the quality of serving should coincide with the
tourists’ expectations. At the same time should be
ensured continuousness of the process of researching the customers of the rural tourism product, because there is possibility their needs to be not completely acquainted; from the other side the expectations of the tourists in connection with the quality
characteristics of the offered product change as the
time passes. Under the new conditions in the sphere
of competition it is normal to be doubled the specifics in the approach of caring for the client, because
it provides positive results for the tour operator’s
company when it distinguishes it from the competitors. In its bottom stays the estimation for the activity from the potential customer’s point of view who
has to receive constant level of excellent quality.
Orientated to the tourist structures “ win “ as they
outstrip its expectations – the satisfaction and the
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surprise from the unexpected leave solid impression
which shall be shared with others, shall lead to repetitiveness of the visits and as a result shall raise
the incomes. The consequences from the accepting
of a special attitude towards the client helps and
ensures long lasting success for the tourism business.
Achieving a high level of accordance of the elements
of the marketing and the individual requirements of
the potential tourists ensures the growth of the sales,
respectively the realized profit which is enough condition for achieving satisfaction of the tourists, but
also of the tour operators in connection with the rural tourism.
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SOME POSSIBILITIES FOR THE TOUR OPERATORS TO PROVIDE
CUSTOMER’S SATISFACTION OF THE PRODUCT “RURAL TOURISM”
Maria Stankova
South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
Observing the tendencies of the international tourist market through the last few years shows some changes in
the behavior of the real and potencional tourists. These changes are significant and reflect on all participants of the
process of forming and realizing the tourist product – the suppliers of the tourist package, its manufacturers and
distributors. In this new situation, new, higher requirements are brought up to the indicators for steadiness, diversity
and quality, ensured from the tourism industry. The initiated surveys on the international tourist market show the
appearance of new customer’s segments ( OECD Tourism Committee ). Their forming had begun in the middle of 90’s
of the XX – th century, and till now under the influence of the world processes of transformation, globalization,
commercialization and last but not least – antiterorism got exact and distinct characteristics. Experts pay special
attention to the consumers of the forms of tourism characterized with steadiness such as rural, eco and cultural tourism.
In the different regions of the world their development have reached different stages of vivacity, depending on the
degree of commercializing the destination and saturation the consumer’s interest. In Bulgaria the mentioned above
forms of tourism are subject of special attention as a significant aspect of the process of rehabilitation of our country as
a tourism destination. When, in connection with the establishing the new tendencies in the tourism searching process
– complicated and multilayered, demanding unifying the efforts of the governmental, branchal and non – economical
structures on national, regional and local level. Roles performed by the individual participants are specific despite the
fact that in their generality they are routed to capturing the needs of the market and its satisfaction at a highest level.
Bulgaria is determined as dynamically developing destination for rural tourism based on the multiple choice of
partly explored and absorbed natural and cultural resourses with national, regional and international importance. The
possibilities for our country to take a leader position in regional and European aspect are great, moreover on the
background of the world stagnation in the tourism industry in Bulgaria it rises. Our country is believed to be a little
known, secure and stable tourist place situated near West Europe. At the same time its setting as a destination for
alternative tourism – in general – eco, cultural, rural – in separate and combinated tourist product, is a condition for
steady economic and social development in caring for the environment decisions.
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ПРОБЛЕМИ НА ПОДГОТОВКАТА НА КАДРИ ЗА РАБОТА В ЕКИП
Димитър Янков
Лесотехнически университет – София
Благодарение на феномена “колективен(групов) интелект” т.е. “ефекта на синергията”, появяващ се при
работа в екип е възможно получаването на продукти (решения), които не могат да бъдат получени по друг
начин.В годините на прехода силно бе подценено прилагането на тези методи в българските организации.В
доклада се правят предложения за по-широко и компетентно използване на екипите, в това число и чрез специализирани курсове и тренинги на съответните специалисти.
Ключови думи: Синергия, екип, подготовка за работа в екип, активни форми на обучение, бенчмаркинг.
Key words: synergy, team, team work, training courses, benchmarking

Знанията постепенно изместват материалните активи като показател за богатството на съвременните организации. Когато на хората се налага
да овладяват огромен обем от знания с цел да ги
прилагат в практиката, расте значимостта на съгласуваната екипна работа. Съвременните технологии, базиращи се на използване на интелектуалния потенциал на организацията предопределят използването на колективните, екипни форми на
работа.
Успешното формиране и използване на различни екипи (управленски, проектни, сервисни и
т.н.) се оказва мощен организационен ресурс, който способства за повишаване управляемостта и устойчивото развитие на организацията.
В какво е спецификата на този ресурс, за разлика от непосредственото взаимодеийствие на ръководителя с подчинените?
Това е феноменът на колективния интелект,
който се появява при прякото взаимодействие между
членовете на екипа.Той може да произведе продукт
от по-високо качество, което не може да бъде постигнато с индивидуалните усилия и на най-добрите
експерти.С други думи, благодарение на ефекта
на синергията, появяващ се при работата в екип е
възможно да се получат такива продукти(решения
и т.н.), които не могат да бъдат получени по друг
начин.
Разбира се това се получава при спазване на
методическите изисквания за грамотно формиране на екипите, правилния подбор на участниците;
спазването на правилата и процедурите на ефективното взаимодействие и обмен на информация
между тях; взаимоподръжката и другите изисквания на ефективната групова работа.
Не случайно един от признаците на високоефективните организации е наличието на сплотени,
добре работещи екипи. Нещо повече- успешността на всички нововъведения в организацията се
обуславят от дейността на екипите, осигуряващи
тяхната разработка и внедряване. Сформирането
на временни екипи за изпълняването на отделни
специфически задачи се оказва най-добър източник на промяната. Работата в екип позволява също

така да се “разпаралелят” задачите между неговите членове, в случаите когато се налага да се успее към твърдо определен краен срок.
Оттук обективната потребност на управленската практика у нас в бързото развитие и внедряване на екипните методи на работа.
За съжаление за годините на “българския”
преход, до краен предел се фетишизира ролята на
индивида, на частното- в противовес на колективното , общото.
Бяха подценени и пренебрегнати съответните
технологии и подходи за формиране и използване
на колективния,(групов) потенциал на кадрите.
(В подкрепа на тази теза не е трудно да се
приведат примери и от другите сфери на обществения живот - като се започне от абсурдите на реформите в селското стопанство, обезличаването
на профсъюзите при регулиране на индустриалните отношения, и се стигне до “културата” на политическите спорове и дискусии у нас).
Но глобализацията на икономиката, предстоящото влизане в ЕС, ръстът на неопределеността
и динамиката на околната среда изискват повишаване ефективността на функционирането на българските организации.
Един от пътищата за постигането на това е
интензивното внедряване и по-широко използване
на екипните, групови методи на работа. Те са необходим компонент не само за оцеляването, но и
повишаване конкурентноспособността на бизнесорганизациите у нас. Екипите се явяват свързващи
звена и важни фактори на организационната адаптация при внедряването на стратегически нововъведения.
Нашите организации обаче, изпитват остра
потребност от кадри, които знаят и могат да работят в екип; да мислят независимо и да работят
интерактивно; които знаят кога е целесъобразно да
действат самостоятелно и кога да работят заедно
с другите; които се гордеят не само с резултатите
на своя труд но и ценят достиженията на своите
колеги.Работата в екип предполага , че всеки негов
участник ясно осъзнава ролите на всички участници и сам е готов към гъвкаво ролево поведение. За
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това е необходимо и наличието на съответната
управленска, организационна култура.
Нашия опит и като управленски консултатнт
и като преподавател в редица вузове ни дава основание да предложим следните насоки за решаването тези проблеми:
На първо място следва интензивно да се изучи ( в това число и с използване технологията на
бенчмаркинга) опита на водещите чуждестранни
компании и най-вече на онези, които са навлезли
на българския пазар в това направление и се предложат механизми за тяхното трансфериране в българските организации.
На второ място това е привличането на външни консултанти в сферата на мениджмънта и организационното развитие, които в процеса на работата с конкретната организация демонстрират и способстват за внедряването на екипните форми на
работа, залагат основите на изграждането на нов
тип организационна култура.
Най-важното направление обаче, което би имало по-дългосрочни и качествени резултати според
нас се крие в системата за подготовка и повишаване квалификацията на кадрите на съответните
организации. Отделите по управление на човешките ресурси, би следвало да разработят поредица
от курсове за овладяване на тези методи и, а така
също и стимули и механизми за реалното им прилагане в дейността на организациите.
Съществен принос в тази област биха могли
да дадат съответните вузове, най-вече факултетите,
готвещи професионалисти в сферата на мениджмънта и организационното развитие.
Това може да се постигне като се засилят акцентите и дадат необходимите знания и най-вече
практически умения на слушателите на съответните управленски дисциплини: основи на
управлението; управление на човешките ресурси;
организационно поведение и др в това число и чрез
по-широко застъпване на практическите, активните форми на обучение.
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В тази връзка би било целесъобразно например във факултет Стопанско управление на ЛТУ
да се предложи (като начало факултатив) специализиран курс по екипна подготовка.
Неговата цел може да бъде: да даде необходимите знания и най-вече да формира практически
умения у участниците за формиране, работа и управление на екипи. Като важни съставки на този
курс могат да се обособят:
- Принципи, закономерности и проблеми при
формирането на съответните екипи- управленски,
проектни, обслужващи и др.;
- Норми и правила на екипното взаимодействие;
- Целеполагане и технология на решаване на
проблеми в екипа, методи на колективното
творчество;
- Основни сфери на дейности на екипите и
условия за ефективна работа в тях, стадии на екипната работа,форми на организация, управление и
самоуправление на екипната дейност;
- Психологически проблеми на взаимодействие в екипа, разрешаване на конфликти, постигане
на единство, доверие и сплотеност на групата;
- Формите на стимулиране на участниците,
създаване на поддържаща организационна среда;
- Рискове и проблеми при използване на екипните форми на работа и методи за тяхното разрешаване.
Без съмнение подобен курс следва да се базира в най-голяма степен на практическите, активни форми на обучение, с цел максимално натрупване на практически опит и умения за действие в
реални екипи.
Придобитият опит по време на екипната работа ще позволи на участниците в такъв курс да погледнат по нов начин и от друг ъгъл както на своята
специалност и професионална квалификация, така и на насоките за развитие на личния си потенциал.

EDUCATION AND TRAINING PROBLEMS FOR TEAM WORKING
Dimitar Yankov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACTS
Synergy effect of team work gives the possibility to reach results, impossible in other way. In the period of
transition using team work in Bulgarian organization has been very low. The author gives some recommendation for
largely use of teams in business organizations. One of them is for designing a special training module in business
management courses.
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СУБЕКТИ НА БЮДЖЕТНИЯ КОНТРОЛЕН ПРОЦЕС НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА
Мая Ламбовска
Университет за национално и световно стопанство – София
Докладът има за цел да представи авторската идея за субектите, които участват в бюджетния контролен
процес на организацията. Докладът се състои от две части. Част първа съдържа кратко изложение на авторската
концепция за бюджетния контролен процес като част от процеса на бюджетно управление в организацията. Част
втора е посветена на субектите на бюджетния контролен процес. Тя съдържа класификация и дефиниции на
субектите, както и описание на техните функции.
Ключови думи: управление, организация, процес на бюджетен контрол, субекти.
Key words: management, organization, budgetary control process, subjects.

Увод
Прегледът на научната литература в областта на бюджетния контрол на организацията показва,
че вниманието на авторите е насочено главно към
въпроса за изчисление на отклоненията между бюджетните и отчетните резултати. Най-слабо разработените проблеми в тази област са тези на методиката за бюджетния контролен процес (ПБК). Част
от нея са въпросите, свързани със субектите на
процеса.
Целта на доклада е да представи авторската
идея за субектите на бюджетния контролен процес
на организацията.
Задачите на автора са следните:
• да опише накратко концепцията за ПБК, на
основата на която е разработена темата от доклада;
• да дефинира субектите на ПБК;
• да изясни отговорностите и функциите на субектите от ПБК.
1. Модел на бюджетния контролен процес
на организацията
ПБК принадлежи към процеса на бюджетно
управление (ПБУ) на организацията. ПБК е вторият
етап от ПБУ (виж фигура 1 от [4; 211]). Авторът на
доклада разглежда бюджетното управление като управленски процес, насочен към реализация на годишните цели на организацията. ПБУ е непрекъснат процес, състоящ се от два етапа, свързани в
затворен цикъл. Първият етап на ПБУ е процесът
на бюджетно планиране (бюджетиране).
Бюджетирането може да се определи като процес
на вземане на решение за вътрешните стандарти
на организацията и нейните центрове на отговорности 1 (ЦО-и) през бюджетния период 2 [2; 213] .

Вътрешните стандарти са систематизирани в бюджетния пакет3 на организацията.
Смисълът на ПБК е да:
• установи степента на изпълнение на годишните цели, описани чрез стандартите от бюджетирането;
• се предприемат корективни мерки по отношение на дейността и управлението на
организацията.
Продукт на ПБК са: оценките за дейността на
ЦО-и, оценката за изпълнението на годишните цели на организацията и корективните мерки, които
се предприемат по отношение на дейността и управлението на организацията.
Съгласно авторската идея ПБК обхваща пет
процедури (виж фигура 1 от [3]):
• процедура “Отчитане на резултатите от
дейността”;
• процедура “Определяне на бюджетните отклонения”;
• процедура “Анализ на отклоненията за отчетния период”;
• процедура “Оценяване дейността на ЦО-и за
отчетния период”;
• процедура “Реакция”.
Процедурата по отчитане на резултатите от
дейността се реализира незабавно след изтичане
на отчетния (под)период. Състои се от две дейности:
· дейност по систематизиране на отчетните
резултати съгласно принципите на управленската
система за приходите и разходите на организацията;
• дейност по формиране отчетите на организацията и на ЦО-и й.
Продукт на процедурата са отчетите (обобще-

1 ЦО-и са сегменти от организацията, които имат контрол върху определени ресурси за даден период[5; 283].
2 Бюджетният период е периодът, за които се изготвя бюджетния пакет на организацията. Той има максимална
срочност една година и съвпада като време и продължителност с отчения период на организацията.
3 Бюджетният пакет е системата от бюджети на организацията и на нейните ЦО-и за бюджетния период[5; 491].
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ни и детайлизирани) на ЦО-и и на организацията.
В процедурата по определяне на бюджетните
отклонения се изчисляват отклоненията на отчетните от бюджетните резултати (приходи, разходи и
други) на ЦО-и и на организацията. Отклоненията
се класифицират на общи и факториални4 , допустими и недопустими, благоприятни и неблагоприятни (виж [3]). Дейностите от процедурата са три:
• дейност по изчисление на отклоненията от
бюджетите;
• дейност по определяне на допустимите области за отклонение;
• дейност по определяне на недопустимите отклонения от бюджетите.
Допустимите области на отклонение са областите между допустимите границите, извън които
не следва да се наблюдават отклонения. Продукт
на процедурата са (не)допустимите отклонения.
Според автора допустимите отклонения са онези
области от отклоненията, които принадлежат на допустимата област на отклонение. Обратното се отнася за недопустимите отклонения.
Същността на процедурата по анализ на отклоненията се състои в разкриване на причините за
отклоненията. В зависимост от тях отклоненията
се разделят на планови и оперативни, субективни и
обективни. Според автора на доклада плановите отклонения се причиняват от промени във величините на ключовите фактори на средата и от прогнозни грешки, а оперативните отклонения – от проблеми в дейността на ЦО-и през отчетния период.
Субективните отклонения са предизвикани от субективни грешки в плановата или оперативна
дейност, а обективните отклонения – от неконтролируеми промени в средата или в оперативната
дейност на организацията[1; 48]. Продукт на процедурата са систематизираните по видове отклонения. Дейностите от процедурата са:
• дейност по разделяне на недопустимите отклонения на планови и оперативни;
• дейност по изследване на причините за недопустимите отклонения;
• дейност по отчитане на връзките между
отклоненията;
• дейност по акумулиране (натрупване) на отклоненията по видове и по ЦО-и.
Процедурата по оценяване дейността на ЦО-и
се състои в измерване на резултатите на ЦО-и от
организацията за отчетния период. Продукт на процедурата са оценките за дейността на ЦО-и през
отчетния период. Процедурата се реализира чрез

185

дейностите:
• избор на критерии за оценяване дейността
на ЦО-и;
• определяне на средствата за оценяване
дейността на ЦО-и за отчетния период;
• определяне на оценките за дейността на ЦОи
за отчетния период.
Процедурата “реакция” е последната процедура от ПБК. Чрез нея се затваря непрекъснатия
цикъл на ПБК и ПБУ. Процедурата намира израз в
дейности по:
• докладване на резултатите от анализа и оценяването на ЦО-и и на организацията;
• предприемане на корективни действия (към
оперативната дейност, бюджетния пакет, субектите от организацията).
2. Характеристика на субектите от бюджетния контролен процес на организацията
Според авторската представа субектите, които участват в ПБК на организацията се групират
на лица и групови субекти от ПБК.
2.1. Лица от бюджетния контролен процес
Лицата от ПБК са:
• управленски консултант (УК);
• изпълнителен директор (ИД);
• бюджетен контрольор (БК);
• ръководители на центрове на отговорности
(ЦО-и).
2.1.1. Управленски консултант
УК е външен експерт в областта на управлението. Той “...препоръчва на ръководството на
организацията решения на поставените
проблеми.”[8; 158]. Субектът “УК” се въвежда от автора на доклада като проектант на ПБУ, в т. ч. и на
ПБК. Дейността на УК има ключово значение за успешното протичане на ПБУ и неговите елементи.
Функциите на УК в ПБК са от две групи: група
на подготвителните функции и група на проектантските функции. Означават се съответно със символите “ПДФ” и “ПФ”.
Подготвителните функции на УК включват:
ПДФ.1. Подготвителни функции за ПБК по въвеждане на управленска система за приходите и
разходите
ПДФ.1.1. Определяне структурата на организацията от гл. т. на ПБУ - състав и вид на ЦО-и.
ПДФ.1.2. Избор на модел за класификация на
разходите.
ПДФ.1.3. Избор на модел за класификация на

4 Общите отклонения се отнасят за съответните показатели (резултати) като цяло. Факториалните отклонения са части от общите отклонения, породени от въздействието на ключови фактори (цени, количества, съотношения между разходи, между продукти и др.)[3].
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приходите.
ПДФ.1.4. Класифициране на разходите от гл.
т. на ПБУ - по структурата от (функция) ПДФ.1.1.
ПДФ.1.5. Избор на методика за измерване на
разходите (FIFO, LIFO, средна претеглена) по структурата от ПДФ.1.1.
ПДФ.1.6. Избор на метод(и) за абсорбиране
(разпределение, поглъщане) на разходите.
ПДФ.1.7. Избор на метод(и) за изчисление на
себестойността на продукцията.
ПДФ.1.8. Класифициране на приходите от гл.
т. на ПБУ - по структурата от ПДФ.1.1.
ПДФ.1.9. Избор на метод за абсорбиране на
приходите.
ПДФ.1.10. Провеждане на семинар със заинтересуваните страни, свързани с приходите и разходите (участниците в ПБУ и представителите на
собствениците на организацията).
ПДФ.2. Други подготвителни функции за ПБК
ПДФ.2.1. Разпределяне функциите на участниците в ПБК.
ПДФ.2.2. Разработване на Наръчник за ПБУ
(в т. ч. и за ПБК) на организацията за даден период.
Подготвителните функции по въвеждане на управленска система за приходите и разходите се
изпълняват от УК преди началото на ПБУ (преди
процеса на БП), а останалите подготвителни функции – преди ПБК.
Проектантските функции на УК са както
следва:
ПФ.1. Проектантски функции по процедура
“отчитане на резултатите от дейността”
ПФ.1.1. Проектиране на отчетните документи (обобщени и детайлизирани) на организацията и
на ЦО-и.
ПФ.1.2. Определяне на броя и срочността на
отчетните подпериоди.
ПФ.2. Проектантски функции по процедура
“определяне на бюджетните отклонения”
ПФ.2.1. Разработване на методика за изчисление на отклоненията на отчетните от бюджетните резултати. (Съдържанието на методиката зависи от типа на използваните бюджети - фиксирани
или гъвкави и от инструментите за описанието им
- определени числа, доверителни интервали, вероятностни разпределения или размити множества.)
ПФ.2.2. Разработване на формула за определяне на допустимите граници на отклонение.
ПФ.2.3. Разработване на формула за определяне типа на допустимите граници на отклонение (горна и долна граница).
ПФ.2.4. Разработване на формула за описание на допустимата област на отклонение.
ПФ.2.5. Разработване на формула за описание на допустимите отклонения.

ПФ.2.6. Разработване на формула за описание на недопустимите отклонения.
ПФ.3. Проектантски функции по процедура
“анализ на отклоненията”
ПФ.3.1. Разработване на методика за разделяне на отклоненията на планови и оперативни в
съответствие с прилагания инструментариум, споменат в ПФ.2.1
ПФ.3.2. Разработване на методика за изчисление на обективните и субективните планови
отклонения.
ПФ.3.3. Разработване на методика за изчисление на обективните и субективните оперативни
отклонения.
ПФ.3.4. Дефиниране на най-общи принципи
за разкриване взаимното влияние на отделните видове отклонения.
ПФ.4. Проектантски функции по процедура
“оценяване дейността на ЦО-и”
ПФ.4.1. Избор на критерии за оценяване
дейността на ЦО-и по видове ЦО-и.
ПФ.5. Проектантски функции по процедура
“реакция”
ПФ.5.1. Разработване на методика за протичане на процедурата.
2.1.2. Бюджетен контрольор
Според автора на доклада БК е експерт по управленско счетоводство от организацията, подчинен на ИД[4; 214]. Авторът подкрепя схващането за
отговорностите на БК по успешната реализация на
ПБУ[6; 133].
Функциите на БК в ПБК са от техническо и
експертно естество, означавани съответно с “КТФ”
и “КЕФ”.
Техническите функции на БК са следните:
КТФ.1. Технически функции по процедура “отчитане на резултатите от дейността”
КТФ.1.1. Класификация на отчетните приходи по ЦО-и съгласно структурата от ПДФ.1.1.
КТФ.1.2. Класификация на отчетните разходи по ЦО-и съгласно структурата от ПДФ.1.1.
КТФ.1.3. Класификация на отчетните приходи за всеки център на отговорности (ЦО) по видове
съгласно модела от ПДФ.1.3. и ПДФ.1.9.
КТФ.1.4. Класификация на отчетните разходи за всеки ЦО по видове съгласно модела от
ПДФ.1.2.
КТФ.1.5. Абсорбиране на отчетните разходи
в отчетите на основните ЦО-и на организацията по
методите от ПДФ.1.6.
КТФ.1.6. Изчисление на отчетната себестойност на продукцията и отчетните оперативни финансови резултати на организацията по методите
от ПДФ.1.7.
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КТФ.1.7. Изготвяне на обобщените отчети на
ЦО-и и на организацията съгласно структурата от
ПФ.1.1.
КТФ.1.8. Изготвяне на детайлизираните отчети на ЦО-и и на организацията съгласно структурата от ПФ.1.1.
КТФ.2. Технически функции по процедура “определяне на бюджетните отклонения”
КТФ.2.1. Изчисление по видове бюджети и по
ЦО-и на отклоненията[7; 275] за контролируемите параметри по методиката от ПФ.2.1..
КТФ.2.2. Определяне характера на отклоненията (благоприятни, неблагоприятни) от КТФ.2.1.
КТФ.2.3. Изчисление по видове бюджети и по
ЦО-и на допустимите граници на отклонение за отклоненията от КТФ.2.1. по формулата от ПФ.2.2.
КТФ.2.4. Определяне по видове бюджети и по
ЦО-и на типа на допустимите граници по КТФ.2.3.
по формулата от ПФ.2.3.
КТФ.2.5. Формиране на допустими области
на отклонение по видове бюджети и по ЦО-и за границите по КТФ.2.4. съгласно формулата от
ПФ.2.4.
КТФ.2.6. Определяне на допустимите отклонения по видове бюджети и по ЦО-и за отклоненията по КТФ.2.2. съгласно формулата от ПФ.2.5.
КТФ.2.7. Определяне на недопустимите отклонения по видове бюджети и по ЦО-и за отклоненията по КТФ.2.2. съгласно формулата от ПФ.2.6.
КТФ.3. Технически функции по процедура
“анализ на отклоненията”
КТФ.3.1. Изчисление по видове бюджети и по
ЦО-и на плановите недопустими отклонения за отклоненията от КТФ.2.7. по методиката от ПФ.3.1.
КТФ.3.2. Изчисление по видове бюджети и по
ЦО-и на оперативните недопустими отклонения за
отклоненията от КТФ.2.7. по методиката от ПФ.3.1.
КТФ.3.3. Изчисление по видове бюджети и по
ЦО-и на обективните планови недопустими отклонения за отклоненията от КТФ.3.1. по методиката
от ПФ.3.2.
КТФ.3.4. Изчисление по видове бюджети и по
ЦО-и на субективните планови недопустими отклонения за отклоненията от КТФ.3.1. по методиката
от ПФ.3.2.
КТФ.3.5. Изчисление по видове бюджети и по
ЦО-и на обективните оперативни недопустими отклонения за отклоненията от КТФ.3.2. по методиката от ПФ.3.3.
КТФ.3.6. Изчисление по видове бюджети и по
ЦО-и на субективните оперативни недопустими отклонения за отклоненията от КТФ.3.2. по методиката от ПФ.3.3.
КТФ.3.7. Преизчисление на субективните планови недопустими отклонения по видове бюджети
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и по ЦО-и при отчитане на взаимните влияния между отклоненията съгласно принципите от ПФ.3.4.
КТФ.3.8. Преизчисление на субективните оперативни недопустими отклонения по видове бюджети и по ЦО-и при отчитане на взаимните влияния
между отклоненията съгласно принципите от
ПФ.3.4.
КТФ.3.9. Акумулиране на отклоненията от
КТФ.3.3. до КТФ.3.8. по видове (съгласно класификацията от настоящата процедура) за всеки бюджет по ЦО-и.
КТФ.3.10. Акумулиране на отклоненията от
КТФ.3.3. до КТФ.3.8. по видове за обобщаващите
бюджети по ЦО-и.
КТФ.3.11. Отразяване на отклоненията[7; 275]
по КТФ.3.9. в обобщените отчети на ЦО-и.
КТФ.3.12. Отразяване на отклоненията по
КТФ.3.10. в обобщаващите отчети на ЦО-и.
КТФ.4. Технически функции по процедура
“оценяване дейността на ЦО-и”
КТФ.4.1. Приложение на формулите от
БЕФ.2.2.(виж по-долу) към кумулативните субективни оперативни отклонения от КТФ.3.10. на ЦО-и.
КТФ.4.2. Сравнение на резултатите от
КТФ.4.1. със скалите по БЕФ.2.1. по ЦО-и.
КТФ.4.3. Формиране на оценките за дейността на ЦО-и за отчетния период на основание резултатите от КТФ.4.2.
КТФ.5. Технически функции по процедура “реакция”
КТФ.5.1. Докладване на ръководителите на
ЦО-и: оценките на ЦО-и за отчетния период от
КТФ.4.3., обобщените отчети на ЦО-и от КТФ.3.12,
кумулативните недопустими субективни оперативни отклонения на ЦО-и, причините за отклоненията.
КТФ.5.2. Докладване на бюджетните комитети (БК-и) на кумулативните недопустими планови
(обективни и субективни) отклонения от КТФ.3.3. и
КТФ.3.4. и на причините за тях.
КТФ.5.3. Докладване на ИД на всички кумулативни недопустими отклонения, систематизирани по видове, както и на оценките на ЦО-и от
КТФ.4.3.
КТФ.6. Общи технически функции за ПБК
КТФ.6.1. Информиране участниците в ПБК за
техните функции в процеса и за сроковете на изпълнението им.
КТФ.6.2. Контролиране спазването на сроковете съгласно Наръчника за ПБК от субектите на
ПБК.
Експертните функции на БК включват:
КЕФ.1. Експертни функции по процедура “отчитане на резултатите от дейността”
КЕФ.1.1. Разделяне на отчетните приходи на
ЦО-и на неконтролируеми и контролируеми.
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КЕФ.1.2. Разделяне на отчетните косвени разходи на ЦО-и на неконтролируеми и контролируеми.
КЕФ.2. Експертни функции по процедура “анализ на отклоненията”
КЕФ.2.1. Определяне по видове бюджети и по
ЦО-и, заедно с ръководителите на ЦО-и, на взаимните влияния между субективните оперативни недопустими отклонения съгласно принципите от
ПФ.3.4.
КЕФ.2.2. Определяне по видове бюджети и по
ЦО-и, заедно с експертите от БК-и на взаимните влияния между субективните планови недопустими отклонения съгласно принципите от ПФ.3.4.
2.1.3. Изпълнителен директор
Авторът на доклада използва наименованието
“изпълнителен директор” за най-висшия ръководител в организацията с изпълнителни функции. ИД
взема еднолично всички решения за ПБУ, тъй като
носи отговорност пред Съвeта на директорите или
Управителния съвет и пред Надзорния съвет (ако
има такъв) на организацията за реализацията на
годишните й цели.
Функциите на ИД в ПБК са управленски (означавани с “УФ”). Те са по процедура “реакция” както следва:
УФ.1. Управленски функции по процедура “реакция”
УФ.1.1. Информиране на висшия функционален ръководител по персонала за: оценките на ЦОи
и всички видове отклонения за отчетния период.
УФ.1.2. Информиране на Съвета на директорите за недопустимите планови обективни
отклонения, регистрирани през отчетния период, както и за причините за тях.
УФ.1.3. Изменение на съставите на БК-и за
следващия бюджетен период при наличие на субективни планови недопустими отклонения за отчетния период.
УФ.1.4. Предприемане на действия по отношение на висшите функционални ръководители на
организацията при наличие на обективни (за ЦО-и,
но не и за организацията) оперативни недопустими
отклонения за отчетния период.
УФ.1.5. Предприемане на действия по отношение на ръководителите на ЦО- и при наличие на
субективни оперативни недопустими отклонения за
отчетния период.
2.1.4. Ръководители на центрове на отговорности
Ръководителите на ЦО-и отговарят за дейността на съответните ЦО-и през отчетния период.
Функциите на ръководителите на ЦО-и в ПБК
са експертни и управленски.
Експертните функции на ръководителите на

ЦО-и (означавани с “ЦЕФ”) са:
ЦЕФ.1. Експертни функции по процедура “анализ на отклоненията”
ЦЕФ.1.1. Разкриване на причините за субективните оперативни недопустими отклонения на ЦОи
по видове бюджети[9; 135].
ЦЕФ.1.3. Определяне по видове бюджети и по
ЦО-и, заедно с БК, на взаимните влияния между субективните оперативни недопустими отклонения
съгласно принципите от ПФ.3.4.
Ръководителите на ЦО-и имат една управленска функция (означавана с “РУФ”):
РУФ.1. Управленски функции по процедура
“реакция”
РУФ.1.1. Предприемане на корективни действия по отношение на оперативната дейност или
субектите на ЦО-и при наличие на субективните оперативни недопустими отклонения за отчетния период[9; 135].
2.2. Групови субекти от бюджетния контролен процес
Груповите субекти от ПБК са:
• бюджетните комитети (БК-и);
• Съвет на висшите функционални ръководители.
2.2.1. Бюджетни комитети
Авторът на доклада определя БК-и като големи целеви групи към ИД, формирани от експертите на организацията. БК-и функционират чрез бюджетни групи. Дейността на БК-и се управлява от
председател. Параметрите на БК-и се определят за
конкретните организация и период.
Функциите на БК-и в ПБК са от експертно естество както следва:
БЕФ.1. Експертни функции по процедура “анализ на отклоненията”
БЕФ.1.1. Разкриване на причините за субективните планови недопустими отклонения по видове бюджети и по ЦО-и.
БЕФ.1.2. Определяне по видове бюджети и по
ЦО-и, заедно с БК, на взаимните влияния между субективните планови недопустими отклонения съгласно принципите от ПФ.3.4.
БЕФ.2. Експертни функции по процедура “оценяване дейността на ЦО-и”
БЕФ.2.1. Разработване на скали за оценяване дейносттта на ЦО-и по кумулативната величина
на субективните им оперативни недопустими
отклонения.
БЕФ.2.2. Разработване на формули за оценяване дейносттта на ЦО-и по скалите от БЕФ.2.1. и
кумулативните им субективни оперативни недопустими отклонения.
БЕФ.3. Експертни функции по процедура “ре-

Субекти на бюджетния контролен процес на организацията

акция”
БЕФ.3.1. Преработване на бюджетния пакет
на организацията при наличие на недопустими планови отклонения.
2.2.2. Съвет на висшите функционални ръководители
Съветът на висшите функционални ръководители на организацията се формира за целите на
ПБУ.
Функциите на висшите функционални ръководители във връзка с ПБК са от две групи: подготвителни и експертни (означавани съответно с “ВПФ”
и “ВЕФ”).
Подготвителните функции на висшите функционални ръководители включват:
ВПФ.1. Подготвителни функции за ПБК
ВПФ.1.1. Определяне на факторите от околната среда с ключов характер за организацията през
бюджетния период.
ВПФ.1.2. Определяне на допустимите величини на ключовите фактори от средата по ВПФ.1.1.
за бюджетния период.
Подготвителните функции се изпълняват преди началото на ПБУ, респ. ПБК.
Експертните функции на висшите функционални ръководители са:
ВЕФ.1. Експертни функции по процедура “анализ на отклоненията”
ВЕФ.1.1. Подробно анализиране на причините за обективните планови недопустими отклонения по видове бюджети.
ВЕФ.1.2. Подробно анализиране на причините за обективните оперативни недопустими отклонения по видове бюджети и по ЦО-и.
Заключение
Докладът представя субектите, които участват в бюджетния контролен процес на организацията. Той съдържа и подробно описание на функциите на субектите от процеса на бюджетен
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контрол.
Докладът има много широка област на
приложение. Той може да се използва в управленската практика на всяка организация, без оглед на
нейните големина, тип (стопанска, нестопанска),
околна среда и прилаган инструментариум за осъществяване на процеса.
Според автора главното предназначение на доклада е като основна част от методика на бюджетния контролен процес на организацията.
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SUBJECTS OF THE ORGANIZATIONAL BUDGETARY CONTROL
PROCESS
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ABSTRACT
The report aim is to put forward the author’s ideas about subjects that participate in the budgetary control process
of the organization. The report is worked out in two parts. Part one consists of the author’s concept review of the
budgetary control process as an element of the organizational budgetary management process. Part two is concerned
to the subjects of the budgetary control process. It covers subjects’ classification and definitions, description of their
functions as well.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АКТУАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ SWOT АНАЛИЗ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ГОДИШЕН ПЕРИОД
Галина Куртева - Бургаски Свободен Университет - Бургас
Мая Ламбовска - Университет за национално и световно стопанство – София
Целта на статията е да представи един възможен модел за оценяване актуалността на резултатите от SWOT
анализа на организацията за годишен планов хоризонт в контекста на резултатите за дългосрочния период на
стратегическите й цели. Статията е разработена в две части. В част първа е обоснована необходимостта от
решаване на проблема за определяне на актуалните резултати от SWOT анализа в годишен планов хоризонт. В
част втора е представен авторски модел за оценяване на актуалните годишни резултати от SWOT анализа.
Според авторите моделът може да се използва като елемент от методика за връзка между стратегическото и
бюджетното управление на организацията.
Ключови думи: връзка между стратегическо и бюджетно управление, SWOT анализ на организацията, актуалност на резултатите от SWOT анализа, годишен планов хоризонт, размити триъгълни числа.
Key words: connection between strategic and budgetary management, SWOT analysis of the organization, actuality of SWOT analysis results, annual planning horizon, fuzzy triangular numbers.

Увод
Ефективното управление на организацията
предполага не само избор на подходяща стратегия,
но и успешната й реализация. Една от предпоставките за оптимален избор на стратегия е диагностиката на настоящата пазарна позиция на организацията. Този анализ има за цел да ориентира ръководството към оценка на потенциала на организацията, на нейните възможности като система. Един
популярен, сравнително прост, гъвкав и често употребяван за тази цел метод е SWOT анализът. Той
е инструмент на стратегическото управление, с чиято помощ могат да се разкрият кои са силните и
слабите страни на организацията, и какви са външните прогнозни възможности и заплахи за дейността й. Резултатите от този анализ могат да се използват за създаването на програма от действия
на организацията за даден стратегически период
(обикновено се определя като планов хоризонт от
три до пет години). Изпълнението на тази програма е част от реализацията на стратегията, което
предполага наличие на връзка между стратегическото и бюджетното управление на организацията.
Според авторите на настоящата статия тя се базира до голяма степен на връзката между резултатите от SWOT анализа в дългосрочен и краткосрочен
Организация
Среда (околна)
Възможности (О)

O1 , O2 , K , O g , K , O p
Заплахи (Т)

T1 , T2 , K , Tk , K, Tq

период. В този смисъл целта на статията е да представи един възможен модел за оценяване актуалността на резултатите от SWOT анализа на организацията за годишен планов хоризонт в контекста
на резултатите за стратегическия период.
Актуалността на резултатите от SWOT анализа в годишен период се свързва от авторите на
статията със значимостта им по отношение на едноименните резултати в стратегическия период. С
други думи, колкото по-големи са стойностите на
показателите от SWOT анализа (силни и слаби
страни, възможности и опасности) в годишен период от аналогичните им стойности в стратегическия период, толкова по-актуални са те за предстоящия годишен период. В контекста на успешното
управление определянето на актуалните резултати от SWOT анализа означава последващо съобразяване действията на организацията в предстоящия период с тези резултати.
1. Постановка на проблема.
SWOT анализът помага да се избере стратегия, която е ориентирана към максимално използване на силните страни на организацията и възможностите на средата едновременно с минимизиране на слабите й страни и външните заплахи (фигура 1). Целта е организацията да се впише по такъв
Слаби страни (W)

Силни страни (S)

S1 , S 2 ,K , Si , K , S n

W1 , W2 , K, W j ,K ,W m

⇒ SO стратегия
(действия, които да се проведат така че да
се използват силните страни на
организацията
за
овладяване
на
възможностите от средата.)
⇒ ST – стратегия
(действия, свързани с използването на
силните страни на организацията, за да се
минимизира влиянието на заплахите от
средата.)

⇒ WО – стратегия
(действия, които да се проведат, за да се
преодолеят слабите страни на организацията,
така че тя максимално да се използва от
възможностите на средата й.)
⇒ WT – стратегия
(действия, които позволяват да се преодолеят
слабостите, за да се избегнат заплахите от
средата.)

Фигура 1. Схема на SWOT анализ

Определяне на актуалните резултати от SWOT анализ на ...

начин в околната среда, че да се възползва от възможностите в нея и да се предпази от опасностите
чрез активизиране на вътрешните силни страни.
SWOT анализът следва да се провежда периодично,
за да се информират ръководителите кои външни
и вътрешни фактори са увеличили или намалили
своето значение за дейността на организацията.
Силните и слабите страни са вътрешни параметри за организацията и следователно тя може да
ги контролира. Определянето на силата и слабостта
в дейността на една организация е в следствие от
сравнението й с нейните конкурентите. Според някой
автори силните и слабите страни се считат за такива
само, ако потребителите на продукта на организацията ги възприемат като такива [6].
Заплахите и възможностите са свързани с поведението на външните за организацията фактори
и те не са подвластни на нейното влияние.
Възможностите следва да се разглеждат не само
като възможности за самата организация, но и като възможности за всеки конкурент на организацията. Самите възможности са предпоставка за разработването на програми от стратегически действия на организацията.
Комбинацията “възможности – силни страни”
може да се използва като ориентир за стратегическо
развитие. Комбинацията “възможности – слаби страни” определя необходимите вътрешни преобразования в организацията. Комбинацията “заплахи – силни страни” може да определи потенциалните стратегически преимущества. Комбинацията “заплахи – слаби страни” определя ограниченията за стратегическото развитие на организацията [4].
Добре е да се подготвят няколко SWOT матрици, като се започне от анализиране на миналото и
се направят няколко прогнозни матрици за следващи периоди, с което да се проследи промяната на
изследваните фактори.
Накратко може да се обобщи, че информацията от SWOT анализа помага:
1) да се определи притежава ли организацията вътрешни сили, за да се възползва от външните възможности;
2) да се изведат слабите страни, които могат
да усложнят проблемите свързани с въздействието на външните заплахи.
По-конкретно, информацията служи за извеждане на стратегически действия на организацията
за стратегическия период от време, които следва
да се обобщят в нейния стратегически план. Освен
това чрез SWOT анализа ръководителите определят кои действия са реално изпълними в предстоящия (годишен) период от време.
Реализацията на стратегическия план предполага определяне на годишните цели на организа-
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цията и разработване на конкретни програми за
действие за всяка година от стратегическия период.
Тези дейности не могат да се предприемат без да
се оценят актуалните по години от стратегическия
период силни и слаби страни на организацията, както и да се прогнозират евентуалните за съответния
период промени във външната й среда. Въпросът
е още по-значим за условията на неопределеност,
в които функционират съвременните организации.
В този смисъл и вземането на решение за действия на организацията ще бъде в условия на
неопределеност. Това предполага вероятностна
оценка за проявлението на едно или друго поведение на външните и вътрешните фактори.
В контекста на тези мисли основните въпроси,
които са интересували авторите на статията при
проучване на литературата по управление са два:
1) Съществуват ли научни или практически
разработки за количествено описание на резултатите от SWOT анализ за условия на
неопределеност?
2) Как отделните автори оценяват кои са найважните резултати от SWOT анализа за едногодишен период, а именно кои са актуалните силни и
слаби страни, възможности и заплахи за организацията за този период?
Резултатите от проучването на литературата
показват главно, че съществуват много и различни
техники за провеждане на SWOT анализ. Следва
да се отбележи, че нито един автор не е засегнал
въпроса за прехода към реализация на стратегията на организацията. Не беше открита и методика
за формулиране на годишните цели, включваща и
определяне на актуалните резултати от SWOT анализа за годишен период. Количествено описание
на факторите на средата за условия на неопределеност е направено единствено в [2; 2005], като за
целта са използвани скала на Ликерт и функция на
експертон. Това е едно възможно решение за описание на резултатите от SWOT анализа. То обаче
не решава въпроса за оценяване актуалността на
резултатите в годишен хоризонт и следователно е
в страни от целта на статията. Резултатите от проучването на литературата дават основание на авторите на статията да направят извода, че въпросите по темата на работата са недостатъчно разработени в научната литература към момента.
2. Описание на модела за оценяване актуалността на резултати от SWOT анализа.
2.1. Инструменти на модела.
Като основен инструмент за решаване на задачите от статията авторите предлагат използването теорията на размитите множества1 . Тя се използва при прогнозиране чрез методи на експерт-

1 Дял от математиката, който използва размити множества и размити числа.
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ни оценки в условия на неопределеност и отсъствие на достатъчно историческа информация [1;
1992, 11].
По-точно, авторите на статията прилагат четири инструмента от теорията:
• Размито триъгълно число2 (РТЧ) – използва
се за описание на размитите (неопределените) резултати от SWOT анализа. Оценките на РТЧ се разбират в контекста на статията като стойности на
показателите от анализа, а степените им на принадлежност - като субективна вероятност за реализацията на оценките;
• Очаквана оценка на число по Хъминг3 – използва се за представяне с една дискретна оценка
на размитите резултати от SWOT анализа. За разлика от числото по Хъминг, неговата очаквана оценка отчита и вероятността му за реализация;
• Разстояние между очаквани оценки4 на числа по Хъминг – използва се за оценяване актуалността на показателите от SWOT анализа за едногодишен период в контекста на резултатите от стратегическия период и авторското разбиране за
актуалност.
2.1. Етапи на модела.
Е5 .1. Провеждане на SWOT анализ за стратегическия период.
Резултати: качествени оценки или прогнози за
показателите от SWOT анализа, отнасящи се за
стратегическия период.
Е.2. Количествено описание на резултатите
от Е.1.
Резултати:
• Оценки за силните страни през стратегическия период - S1str ~, K , S istr ~, K , S nstr ~ ;
• Оценки за слабите страни през стратегическия период - W1str ~,K, W jstr ~, K, Wmstr ~ ;
• Прогнози за възможностите през стратегическия период - O1str ~,K, Ogstr ~,K, O pstr ~ ;
• Прогнози за заплахите през стратегическия

период - T1str ~, K, Tkstr ~,K, Tqstr ~ ,
където:

S istr ~ е оценка за силна страна i ( i ∈ [1, n ])

на организацията за стратегическия период, представена чрез РТЧ за условия на неопределеност

(

)

str
str
str
str
(фигура 2), S i ~= s1i , s2i , s3i ;

W jstr ~ - оценка за слаба страна
j ( j ∈ [1, m] ) на организацията за стратегическия
период, представена чрез РТЧ за условия на

(

)

str
str
str
str
неопределеност, W j ~= w1 j , w2 j , w3 j ;

Ogstr ~ - оценка за възможност
g ( g ∈ [1, p ] ) на неопределената среда за
стратегическия период, представена чрез
str

РТЧ, Og

(

)

~= o1strg , o2strg , o3strg ;

Tkstr ~ - оценка за заплаха k ( k ∈ [1, q ]) на
неопределената среда за стратегическия период,

(

)

str
str
представена чрез РТЧ, Tkstr ~= t1str
k , t 2 k , t3k ;

~ - знак за неопределеност, размито число
или размито множество;
[, ] са знаци за затворен интервал;
str е индекс за стратегически период;
∈ - знак за принадлежност.
Е.3. Провеждане на SWOT анализ за годишен период.
Резултати: качествени оценки или прогнози за
силните и слабите страни на организацията, възможностите и заплахите на средата й за годишен
период, който е част от стратегическия период.
Е.4. Количествено описание на резултатите
от Е.3.
Резултати:
• Оценки за силните страни през годишния пе-

2 Размитото число е размито подмножество (подмножество на крайното универсално множество, чийто
елементи (x) имат степен на принадлежност (a) към него в интервала [0, 1][8; 1987, 9]) на множеството на реалните
числа R, което има нормална и изпъкнала характеристична функция µ(x)[1; 1992, 35]. Характеристичната функция
(заема стойности в интервала [0, 1]) описва степените на принадлежност на елементите (x) от размитото подмножество към това подмножество[1; 1992, 11]. РТЧ е размито число с линейна и непрекъсната характеристична функция,
която има една оценка за степен на принадлежност “единица” (x2) и две оценки за степен на принадлежност
“нула” – x1 и x3[5; 1997, 22]. Тези оценки се наричат екстремални или характеристични.
3 Числото по Хъминг е представително число на размитото число, което се определя като относителното
линейно разстояние между числото 0 и характеристичните оценки на размитото число. Числото по Хъминг
(описва се с формула (1) за РТЧ) има степен на принадлежност в интервала [0, 1][8; 1997, 202]. Очакваната
оценка на числото по Хъминг представлява произведението на самото число и неговата степен на принадлежност (формула (3).
4 Разстоянието между очакваните оценки представлява разликата между тези оценки (формула(4).
5 Е означава етап.
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риод - S1an ~, K , S ian ~, K , S nan ~ ;
• Оценки за слабите страни през годишния период - W1an ~,K,W jan ~, K,Wman ~ ;
• Прогнози за възможностите през годишния
период - O1an ~, K, Ogan ~,K, O pan ~ ;
• Прогнози за заплахите през годишния период - T1an ~,K, Tkan ~, K, Tqan ~ ,
където:
an е индекс за годишен период;
останалите означения са аналогични на тези
от Е.2., но се отнасят за годишния период.
Е.5. Избор на инструменти за определяне актуалността на резултатите от Е.4.
Пр6 .5.1. Избор на инструмент за представяне на резултатите от Е.2. и Е.4.
Избраният инструмент за представяне на резултатите от Е.2. и Е.4. е числото по Хъминг, означавано с индекс h.
Пр.5.2. Избор на инструмент за оценяване
актуалността на резултатите от Е.4.
Избраният инструмент за оценяване актуалността на резултатите от Е.4. е разстоянието между очакваните оценки на числата по Хъминг (означавано с D) на едноименните показатели от SWOT
анализите за стратегическия и годишния период.
Пр.5.3. Избор на критерий за оценяване актуалността на резултатите от Е.4.
Критерият за оценяване актуалността на резултатите от SWOT анализа се определя за конкретната организация и период. Във връзка с методическия й характер в статията се използва един
по-общ критерий - принадлежност или не на разстоянията от Пр.5.2. към първата половина от класацията на тези разстояния. В първата половина на
класацията попадат разстоянията, които са по-големи от средното разстояние за съответния показател.
Е.6. Определяне актуалността на резултатите от Е.4.
Пр.6.1. Изчисление на числата по Хъминг
на резултатите от Е.2. и Е.4.
Изчислението се извършва за всички резултати от Е.2. и Е.4. по аналогични формули на формула (1).

(

)

S ih , str = s1stri + 2 s2stri + s3stri / 4

[8; 1987, 201]

,

(1)

където: S ih , str е число по Хъминг на РТЧ
6 Пр. е означение за процедура.
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S istr ~ .
Пр.6.2. Изчисление на степените на принадлежност за числата по Хъминг от Пр.6.1.
Изчислението се извършва за всички резултати от Е.2. и Е.4. по аналогични формули на формула (2).
α (S ih ,str ) = (S ih, str − s1stri )/ (s2stri − s1stri ) за S ih ,str ∈ [s1stri , s2stri )
= 1 за S ih , str = s2stri

(

)(

)

(

= s3stri − S ih, str / s3stri − s2stri за S ih ,str ∈ s2stri , s3stri

където:

]

,(2)

[5; 1997, 22]

α (S ih , str ) е степен на принадлежност

на числото по Хъминг на РТЧ S istr ~ .
Пр.6.3. Изчисление на очакваните оценки за
числата по Хъминг от Пр.6.1.
Изчислението се извършва за всички резултати от Е.2. и Е.4. по аналогични формули на формула (3).

(

)

(

)

Ex S ih, str = S ih , str ∗ α S ih , str , (3)

(

)

където: Ex Sih , str е очаквана оценка на числото по Хъминг S ih , str .
Пр.6.4. Изчисление на разстоянията между
очакваните оценки от Пр.6.3.
Изчислението се извършва за всички резултати от Е.2. и Е.4. по аналогични формули на формула (4).

(

)

(

)

(

)

D ExSi = Ex Sih ,an − Ex Sih ,str ,

(4)

където:

(

)

D ExSi е разстояние между очакваните оценки на числата по Хъминг на силна страна i на организацията (фигура 2);
- очаквана оценка на числото по
Хъминг на годишна оценка на силна страна
.
Пр.6.5. Систематизиране на резултатите от
Пр.6.4.
Систематизирането се извършва за всички резултати от Пр.6.4. по показателите от SWOT
анализа.
Възможни резултати за силните страни на
организацията:
• Силните страни на организацията имат различни разстояния между очакваните им оценки
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(формули (5) или (6).

( )
( )
( )
D (Ex ) < K < D (Ex ) < K < D (Ex ) ,
D ExS1 > K > D ExSi > K > D ExS n ,
S1

Si

(5)
(6)

Sn

където:
> е знак за по-голяма стойност;
< - знак за по-малка стойност.
• Силните страни на организацията имат еднакви разстояния между очакваните им оценки (формула (7).

(

(

)

)

(

)

D ExS1 = K = D ExSi = K = D ExS n (7)

Резултатите от класирането за силните страни на организацията при условията на формули (5)
и (6) са съгласно формули (8) и (9).

S1an ~ f K f S ian ~ f K f S nan ~ ,

(8)

(9)
S1an ~ p K p S ian ~ p K p S nan ~ ,
където:
f е знак за по-актуален показател;
p - знак за по-малко актуален показател.
Други резултати по аналогия на резултатите
от формули (5) и(6):
(10)

Пр.6.6. Класиране (подреждане) на резултатите от Пр.6.4.
Степен на принадлежност
( възможност за реализация)

1

т. B (5,25; 0,9167)

т. А (2,25; 0,875)
0,8
0,6

0,4
0,2
0
0

2

4

6

8

( О чаквани) ре зултати от SWO T анализа , разстояние ме жду очакваните дългосрочни и годишни
ре зултати от SWO T анализа
Оценка за силна страна i на организацията за стратегическия период
т. A - Число по Хъминг на оценка за силна страна i за стратегическия период
Степен на принадлежност на число по Хъминг на оценка за силна страна i за стратегическия период
Оценка за силна страна i на организацията за годишния период
т. B - Число по Хъминг на оценка за силна страна i за годишния период
Степен на принадлежност на число по Хъминг на оценка за силна страна i за годишния период
Очаквана оценка за число по Хъминг на силна страна i за стратегическия период (1.97, 0)
Очаквана оценка на число по Хъминг на силна страна i за годишния период (4,81, 0)
Разстояние между очакваните оценки на силна страна i (2,84)

Фигура 2. Разстояние между очакваните оценки на резултатите от SWOT анализа

O1an ~fp K fp Ogan ~fp K fp O pan ~ (11)
T1an ~fp K fp Tkan ~fp K fp Tqan ~ (12).
Резултатите от класирането за силните страни на организацията при условията на формула (7)
са съгласно формула (13).

S1an ~ ≈ K ≈ S ian ~ ≈ K ≈ S nan ~ , (13)
където:
показател.

≈

е знак за еднакво актуален

Пр.6.7. Ранжиране (присвояване на номера)
на резултатите от Пр.6.6.
Резултатите за формули (8) до (12) са както
следва:

S1an ~ − №1, K , Sian ~ − №i ~, K , S nan ~ − №n (14)

или;

S nan ~ − №1, K , S ian ~ − №i ~, K , S1an ~ − №n (15)

W1an ~ − №1, K , W jan ~ − №j ~, K, Wman ~ − №m
или Wman ~ − №1, K, W jan ~ − №j ~, K , W1an ~ − №m
O1an ~ − №1,K , Ogan ~ − №g ~, K , O pan ~ − №p
или O pan ~ − №1, K , Ogan ~ − №g ~, K, O1an ~ − №p

T1an ~ − №1, K , Tkan ~ − №k ~, K, Tqan ~ − №q
или Tqan ~ − №1, K, Tkan ~ − №k ~, K, T1an ~ − №q

;(16)

; (17)

. (18)

Пр.6.8. Определяне на средните стойности
за резултатите от Пр.6.7.
Средният резултат за формули (14) и (15)
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за резултатите от Пр.6.7.
Средният резултат за формули (14) и (15)
е №i . Определя се по формулата:

(

)

Sian,av = Sian ≅ S1an ~ + S nan ~ /2 , (19)
където:
≅ е знак за приблизително равна стойност;
- силна страна със средна степен на актуалност за годишния период.
Средните резултати за формули (16) до (18)
са,

, съответно.

Пр.6.9. Оценяване актуалността на резултатите от Пр.6.8.
Актуалните годишни силни страни (формули
(14) и (15) се описват с формули (20) или (21), а
останалите актуални резултати от SWOT анализа
- с формули (22) до (24).

S1an,ac ~ − №1, S 2an, ac ~ − №2, K, Sian,ac ~ − №i ~ ,(20)
S nan,ac ~ − №1, S nan−1,ac ~ − №2,K, Sian,ac ~ − №i ~ ,(21)
an
an
W1an
, ac ~ − №1, W2 , ac ~ − № 2, K , W j , ac ~ − №j ~

или Wman,ac ~ − №1, Wman−1,ac ~ − № 2, K ,W jan, ac ~ − №j ~
O1an, ac ~ − №1, O2an, ac ~ − № 2, K , Ogan,ac ~ − №g ~
или O pan, ac ~ − №1, O pan−1, ac ~ − № 2, K , Ogan,ac ~ − №g ~
an
an
T1an
,ac ~ − №1, T2, ac ~ − № 2, K , Tk , ac ~ − №k ~

или Tqan,ac ~ − №1, Tqan−1, ac ~ − № 2, K, Tkan,ac ~ − №k ~

,(22)

,(23)

,(24)

където: ac е индекс за актуален резултат.
Заключение
Статията представя най-важните аспекти на
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един възможен модел за количествено оценяване
на актуалността на резултатите от SWOT анализа
на организацията за едногодишен хоризонт и неопределена среда. Това е необходимо, за да се определят годишните цели на организацията в процеса на реализация на стратегическия й план.
Оценените като актуални, за предстоящ годишен
период, резултати от SWOT анализа следва да бъдат в основата на предприеманите действия от организацията в този период.
Според авторите моделът може да се използва като елемент от бъдеща методика за връзка
между стратегическото и бюджетното управление
на организацията.
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ANNUAL TOPICAL RESULTS OF THE ORGANIZATION’S SWOT
ANALYSIS DETERMINATION
Galina Kurteva - Burgas Free University – Burgas, Bulgaria
Maya Lambovska - University of National and World Economy - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The aim of the article is to submit a model for evaluation the actuality of SWOT analysis results of the organization for annual planning horizon within the context of SWOT analysis results for long-range period of its strategic
goals. The article is worked out in two parts. Necessity for solving problem of determination the annual topical results
of the organization’s SWOT analysis is substantiated in the first part. Authors’ evaluation model for the annual topical
results of the organization’s SWOT analysis is put forward in the second part. According to its authors model could be
used as an element of methods for connection between strategic and budgetary management of the organization.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ
НА СЕЛСКАТА СРЕДА
Светла Маджарова, Найден Найденов
Университет за национално и световно стопанство – София
В предложеният доклад се разглеждат теоретичните и методологични въпроси, свързани с изследване устойчивото развитие на селската среда, определена като среда в която се развива селската икономика. Разглежданият
проблем е част от научно-изследователска разработка в колектив, на тема: “Методика и агроекологична програма за устойчиво развитие на земеделските стопанства”. Провежда се анкета, която ще допринесе за конкретното
приложение на изложената в доклада методика за устойчиво развитие на селската среда.
Ключови думи: селска среда, район, селски, развитие, устойчиво, показатели, методика, отрасли, ресурси,
икономика, социален баланс.
Key words: rural environment, area, rural, development, steady, indicators, methods, branches, resourses, economics, social balance.

Характеристика на приемащата селската
среда
Понятието селска среда датира от 50-те
години. Тогава с него се обозначавало населено
място с по-малко от 2000 жители, живеещи в къщи на разстояние не повече от 200 метра една от
друга. Естествено, че този демографски признак е
абсолютно недостатъчен да характеризира селската среда. Доколкото проблемите на икономиката на село, демографията и други са били предмет
на обособилите се в различно време национални
политики са се оформили следните концепции:
1. Селската среда като пространство, чието
съдържание ще зависи от това, което решим да
развиваме в него, т.е. концепция на подчиненост
на селото, на подчертаване на неговата зависимост
от града – селската среда като едно допълнение
към града. С нея се подчертава че тази среда подлежи на урбанизация. Набляга се на бъдеще, изключително свързано с пазарните механизми.
2. Селската среда като пространство със собствена физиономия и логика на развитие. Тук се
подчертава запазването на присъщите на селото
ценности в бита и начина на живот в общуването,
т.нар. човешки аспект.
И до сега няма взети окончателни становища,
но и в двата случая е необходимо да се следват
определени методи, да се използват утвърдени технически прийоми и маркетингови модели за развитие на различните отрасли в селската икономика.
Обобщавайки всичко казано до тук, можем да
заключим, че в приемащите територии (селската
среда) се включват: стопаните, околната среда и
материално-техническата база (различни видове
инфраструктури). Всичко това е необходимо условие за развитие на селската икономика. Или селската икономика функционира и се развива в определена територия, която територия изпълнява ролята на селска среда, обезпечаваща пространствената общност на нейните елементи. Територията

има ключово значение и за идентифицирането на
местната селската икономика. Селската среда можем да я определим, като средата в която функционира селската икономика.
За нашата страна е характерна двустепенната система на териториална организация. Следователно, в зависимост от административно-териториалното устройство на страната, освен на национално равнище, икономиката може да се обособи
и на равнище област и община. Известно е, че селския район обхваща територията на една или няколко общини, следователно развитието на общината ще се определя като основна административно-териториална единица, представляваща селската среда. Икономиката, функционираща и развиваща се на територията й, я утвърждава като основна в структурата на националната икономика.
Това е и причината да я изследваме, като използваме определението “местна” икономика, определение наложило се в научната литература и практика в по-голяма част от страните на континентална Европа1 . Аналогично на националната, под “местна икономика” е необходимо да се разглежда обособеният стопански комплекс, като сложна интегрирана съвкупност от взаимосвързани отрасли и
дейности на територията на общината (селския
район) възникнали в резултат от общественото разделение на труда, утвърдили се традиционно под
влиянието на усвоения вътрешноселищен (природогеографски и икономически) потенциал или наложени от отрасловата специализация на по-високо териториално-икономическо равнище. За целите на нашето изследване ще използваме тези общини които са определени за селски райони и за
да подчертаем, че анализът на местната икономика се отнася за селския район, то ще използваме
понятието “местна селска” икономика.
Отраслите в местната икономика са определени по методология, регламентирана в
Националната отраслова класификация (НОК) и пре-

1 Структура и дейност на местните и регионалните власти в Европа, С., МТРС и НЦТРЖП, 1992, с. 17
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поръчана от ЕВРОСТАТ, за отрасловото отнасяне
въз основа на годишните наблюдения на приходите от продажби от преобладаващата дейност на стопанските предприятия през годината.
От гледна точка на собствеността (публична
– държавна и общинска и частна, вкл. кооперативна), местната селска икономика може да се разглежда като съвкупност от елементи (стопански
предприятия), разположени върху територията на
селския район, независимо от формата на собственост и подчиненост.
Формирането на местната селска икономика
и икономическото развитие на общината (селския
район) се осъществява под влиянието на много и
разнообразни фактори и предпоставки. Те действат диференцирано и с различна интензивност. За
да се направи характеристика, оценка и систематизиране на факторите и предпоставките е необходимо тяхното изучаване и вникване в същността
им. Между факторите и предпоставките съществува взаимна връзка и обусловеност. Това определя потребността от разкриване същността на тяхното взаимодействие, проявление и влияние върху
формирането на местната селска икономика и икономическото развитие на селския район. От значение е и обстоятелството, че чрез тях се разкриват
потенциалните й възможности в една или в друга
сфера и сектор, сега и в перспектива.
Основните фактори и традиционните предпоставки, които оказват определено влияние върху
структурата на местната селска икономика и ще
продължат да играят ролята на нейни бъдещи параметри (по силата на неизбежната приемственост
и необходимостта от съобразяване с тяхното досегашно участие във формиране на икономическата и териториално-функционалната структура на
общината и отделните населени места в нея, на
възможностите за тяхното доближаване до новите
и по-нататъшни приоритети), са следните:
* Природните условия и ресурси с известната им количествено-качествена характеристика: наличието на естествени водни запаси и енергийни
източници, полезни изкопаеми, разнообразна почвена характеристика и релеф, висока атрактивност
на крайбрежната ивица и др.
* Територията като стимулатор и ограничител за развитие на определени функции в местната селска икономика, а селищната мрежа като интегрираща система на всички функции от населените места. Те са и отправна точка за разработване на документи за устройството на територията и
стратегията на селския район..
* Икономо-географското местоположение на
селският район в националната територия и преди
всичко на основните промишлени, транспортни и
културно-туристически центрове, благоприятства-
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щи интегрираното развитие и инфраструктурното
осигуряване, изграждане на комуникационни системи с национално, регионално и местно значение.
* Функционално-структурни обединения на населени места около градовете – икономически и
административни центрове на общината, формиращи високоурбанизирана среда за активизиране
на икономическите и социалните процеси в селския район.
*Инвестиционната привлекателност на по-голяма част от територията за осъществяване на
идеи, намерения и проекти в сферата на
производството, туризма, транспорта, техническата и социална инфраструктура.
Селската икономика е резултат от обективното и необходимо за съществуването на човека взаимодействие между природния комплекс и стопанската дейност на трудоспособното население върху определена територия. Поради своеобразието на
всеки природен комплекс, особеностите на демографския потенциал и икономическите условия на
различните етапи от развитието ни във всяка територия има своя специфика и съдържание.
Методика за изследване на селската икономика
1. Етапи при изследване на местната селска икономика
Съществуват четири основни етапа:
Първи етап: Описание на икономическите ресурси в изследвания селски район. Това включва
всички ресурси – човешки (както и ресурсите създадени от човека), природни (вече употребени или
потенциално налични), доходи и заетост от употребата на тези ресурси.
Втори етап: Проучване структурата на селската икономика чрез групиране на различните бизнес дейности в отделните категории, в частност на
съществуващите земеделски стопанства.
Трети етап: Интегриране на различните местни и външни пазари към местния бизнес и идентифициране на взаимовръзките между различните видове бизнес, в т.ч. и земеделските стопанства, обслужващи местните и външните пазари.
Четвърти етап: Анализ на външните пазари.
По този начин се получава информация за сравнение и анализиране на постиженията в производството на отделни продукти, в частност и на продуктите произвеждани от всяко земеделско стопанство и като краен резултат – дали тези продукти са
конкурентноспособни на външните пазари.
Третият и четвъртият етап ни дават възможност
да видим какво е влиянието на промените на вътрешните и външните икономически сили върху устойчивото развитие както на земеделските стопанства, така и на селската икономиката като цяло.
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Обикновено първият етап се нарича социален
баланс на селското общество. Затова всеки икономически анализ за изследване на икономическата активност на селската икономика започва със
събиране на базовите данни за селското общество.

Социалният баланс използва данните за специфични цели при вземане на решения. Той разкрива не
само икономическата активност на икономиката на
селския район, но и икономическата активност на
индивидуалните видове бизнес в него, в т.ч. и на
земеделските стопанства.
Таблица 1. Социален баланс на селската среда

Баланс 1: НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
1. Население
- брой на хората
- възраст
- пол
2. Източници на промяна в населението
- естествени
- миграция
3.Характеристика на домакинството
- местоживеене
4. Работна сила и заетост
- общо
- квалификация
- обучение
- сектори на заетост
5. Безработица
- квалификация
- продължителност
6. Отпуски
- участие на работната сила
- работна седмица
- размяна на работна сила

На Таблица 1 е представена опростена схема на социален баланс на селската среда, който
включва: Баланс 1 – Население и човешки ресурси.
Той съдържа броя на хората – възраст, образование, пол, здравословно и семейно състояние и
нужда от специализирани обществени услуги.
Балансът на човешките ресурси включва броя на
работните ресурси, тяхната квалификация (тази която притежават и тази която всъщност е била
употребена), стабилността на работните места и
секторите на заетост. Баланс 2 – Капиталов и инвестиционен доход. С него се получава информация за типа на дохода (заплати, трансфери, ренти
и др.), за източниците на дохода – местни и външни,
за икономическия сектор осигуряващ дохода, за неговия обем и разпределение. Капиталовият баланс
се базира на данни за естествените, човешките,
частните и обществени ресурси. Възможните елементи на основните данни са обемът на наличните
ресурси, употребените ресурси, възможността да
се употребят за други цели, собствеността и контролът над ресурсите. Баланс 3 – Становища. Тук
се включват всички становища, цели и оценки за
финансиране, изпълнение на различни обществени програми за развитие на селския район – както
на обществения, така и на частния сектор
2. Икономически сегменти на селската ико-

Баланс 2: КАПИТАЛОВ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ДОХОД
1. Капиталов и инвестиционен доход
- ниво
- разпределение
- промяна
2. Ресурси на скалд
- частни предприятия
- обществени предприятия
3. Естествени ресурси
- частни
- обществени
- неразработени земи
4. Инвестиции
- частни
- обществени
5. Финансово благосъстояние
Баланс 3: СТАНОВИЩА
- стремеж на частния сектор
- оценка на частния сектор
- цели на обществения сектор
- становища за финансиране

номика
При анализа на местната селска икономика
се формират отделни икономически сегменти.
Няма един-единствен метод за очертаване на икономическите сегменти на селската икономика.
Избраният механизъм до голяма степен зависи от
зададените аналитични въпроси и от съществуващата информация. Целта на която и да е класификационна схема е да типизира относително хомогенните икономически единици със сходни
характеристики. Селската икономика може да се
раздели на следните сегменти: Първи сегмент–
включва различните видове производства. В тази група влизат трите основни сектора – земеделие,
индустрия, услуги. Така в този сегмент се групират различните производства влизащи в групата на
един от трите вида сектори, развиващи се на територията на изследвания селски район. Тук се включват и земеделските стопанства. Втори сегмент –
включва различните видове бизнес в зависимост от
това къде са разположени те – в близост до
пазарите, до големите търговски центрове или в
близост до ресурсите. Трети сегмент – характеризира видовете бизнес в зависимост от размера.
Например заетостта на работна ръка (по-малко от
10 работника, от 11-25, от 26-50 и т.н.) или продажбите на едро (по-малко от 200 хил., от 201 хил.

Концепция за устойчиво развитие и ...

– 500 хил. и т.н.) Четвърти сегмент – базира се на
пазарите към които са ориентирани различните видове бизнес. Например класификация на база: типа на купувачите – домакинства, правителство, търговци и други видове бизнес. По-нататък клиентите
могат да бъдат определени от тяхното местоживеене – местни или неместни жители. Пети сегмент – включва различните видове бизнес в съответствие с типа на произвеждания продукт. Тази
схема обикновено започва с разделяне на стоките
от услугите. След това стоките се разделят на трайни – с трайност повече от три години и нетрайни.
Услугите се подразделят на бизнес услуги и на
услуги, обслужващи консуматора.
3. Показатели за измерване на икономическата активност на местната селска икономика
Многообразието на стопанската дейност предполага голямо разнообразие на използваните
показатели. Изборът на показателите за измерване на икономическата активност на селската икономика се определя от задачите, въпросите и от
съществуващата информация.
Първи показател – брой на видовете бизнес и
домакинства. Той е удобен при решаването на някой проблеми, но не ни дава детайлите, необходими за анализ в дълбочина, тъй като уеднаквява бизнес наемащ 5 работника, с бизнес наемащ 500 и
повече работници.
Втори показател – обем на продажбите. Той
характеризира цялостната икономическа дейност
на селското общество. Проблемът при продажбите е, че се прави двойно счетоводство по отношение на междинните продажби между фирмите вътре в селското общество, което дава неточна информация за крайните резултати. Стремежът да се избегне двойното счетоводство довежда до използването на т.нар. приравнена стойност за измерване
на икономическата активност. Тя се определя, като от левовата стойност на окончателните продажби извадим цената на закупените материали.
Трети показател – доход. Той включва
надниците, работните заплати, дохода на предприемача (печалбата), дохода на собственика (ренти,
дивиденти, лихви) и трансферни плащания. Дохода
е най-добрата измерителна единица за икономическата активност на селската икономика., тъй като показва какво става вътре в икономиката на селското общество, но е много труден за измерване.
Четвърти показател – работна заплата.
Крайният измерител на икономическата активност
на селската икономика е работната заплата. Често
използван показател поради лесния метод на измерване и по-голямата стабилност по отношение
на информацията по време и между обществата.
Но независимо от неговото универсално приложение като стандартно измерване на икономическа-
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та активност, този ключов метод има някой
ограничения, с които трябва да се съобразяваме
при определяне на работната заплата като показател. Първо - Отделни лица могат да заемат повече от една длъжност за определен период. Второ Дефиницията за стандартна единица на заетост.
Дали това е 40-часова седмица или 35-часова?
Длъжностите, изискващи частична заетост, или когато не се ползва цялостната квалификация на
работниците. Трето – Включени ли са неплатените
семейни работници и бизнес собственици. В повечето източници на информация такива работници
се считат за безработни. Четвърто – Ограничение
на заетостта като мярка за измерване е фактът,
че всички заети работни места се третират като
равно платени. Пето – Показателя трудова заетост
не отчита вливането на фондове (парични средства)
в селското общество от външни източници – лихви
и дивиденти, социални застраховки, пенсии, обществени помощи. Освен това трудовата заетост не
отчита влиянието или движението на ренти и
печалби.
Именно поради това се смята, че няма универсална мярка за икономическа активност на селската
икономика. При анализа трябва да се използват
различни показатели, но изборът ще бъде ограничен
от стойностната наличност на информацията и от
въпросите, които са зададени и трябва да бъдат
решени.
4. Методи за определяне на икономическата активност на местната селска икономика
Основен момент на всеки анализ на местната
селска икономика е разпределението и очертаването на икономическата активност на селската икономика спрямо сектора или отрасъла произвеждащ за
износ или за вътрешна консумация. За тази цел се
използват два метода – директен и индиректен
А/ Директен метод – Тези методи включват
актуално проучване на селското общество, за да
се определи потокът на икономическа активност.
Директните методи биват два вида. При първият вид
директен метод се измерва физическият поток на
всички стоки и услуги към пазарите които са извън
селския район. Проблемите при този метод се изразяват в трудността при избора на подходящи фирми еталони, чрез които се синхронизира проучването и се избягват сезонните промени и определянето на цената за извършване на проучването и
преобразуването на физическите единици в левово
изражение. При втория вид директен метод се измерва и проследява паричния поток към селската
общност. От фирмите се изисква да разделят своите покупки и продажби в зависимост от географското положение – местни срещу неместни. Един
от начините да се събере тази информация е да се
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проследи движението на паричните потоци (чекове
и кредитни карти) от купувачите към фирмите. От
отделните домакинства се изисква да дадат информация за общия си доход – къде е спечелен и къде
географски се харчи. Проблемът е в цената,
времето, представителността и точността на отговорите както на бизнесмените, така и на
домакинствата.
И двата вида директни метода събират нужната информация чрез организиране на анкети, за
които не винаги могат да се осигурят необходимите средства и може да се разчита на точността на
събраната информация. Затова директния метод
не намира голямо приложение при изследването
на местната селска икономика.
Б/ Индиректен метод – Този метод се използва главно за измерване на експортната база и ни
дава евтини и относително точни оценки на експортните и неекспортни сектори (отрасли) на селската икономика. Известни са два вида индиректни
метода. Първият вид метод - метод на предположение или допускане. Анализаторът просто
приема, че определени икономически отрасли произвеждат само за износ. По принцип се приема, че
земеделието, дърводобивът, рудодобивът и леката промишленост са експортни отрасли. Този метод съдържа три основни недостатъка:1. В много
селски общности търговския отрасъл изпълнява експортна функция, като обслужва неместните пазари – туристите и регионалните центрове. 2.
Методът на предположението подценява експортния сектор, като изключва индиректния (непрекия)
износ. 3. В процеса на анализа специфичните икономически отрасли трябва да се разпределят или
към износа или към вноса. Предварително обаче
не може да се предвиди в кои случаи ще се произвежда едновременно за местните и неместните
пазари. Все пак някой производства са ориентирани към местния пазар – хлебопроизводството, някой дейности в сферата на услугите и търговията
на едро са ориентирани към износа – застрахователните компании и търговските центрове. Предположението като метод може би е добро и доста-

тъчно за малки, прости икономически селски
общности, с минимални разходи за транспорт на
стоките – едновременен износ или внос на една и
съща стока или услуга. Вторият вид метод – метод на местоположението. Това е друг индиректен
начин на измерване на износа чрез определяне на
специализацията. Идеята е, че селското общество,
което е високоспециализирано в даден отрасъл
(сектор), изнася именно тази стока или услуга. За
определяне на специализиращия отрасъл за селската икономика се използва т.нар. индекс на местоположението или локализацията. Индексът е създаден от американския регионалист Айзард и има
следния вид:
Ri / R
L = ———,
Ni / N
Където:
L – е индексът на местоположението
Ri – броят заети в I-тия отрасъл на селския район
R - общият брой заети във всички отрасли на селския район
Ni – броят заети в I-тия отрасъл на национално равнище
N - общият брой заети във всички отрасли на националното стопанство
Колкото по-голяма от единица е стойността
на индекса на местоположение, толкова по-голяма
е степента на специализация на дадено производство в изследвания селски район.
В зависимост от целта на изследването индексът на местоположението може да се модифицира и вместо показателя брой заети да се използва показателят стокова продукция.
Заключение
Селската икономика функционира и се развива в определена територия, която територия изпълнява ролята на селска среда, обезпечаваща
пространсвената общност на нейните елементи.
Територията има ключово значение и за идентифицирането на местната селска икономика. Селската
среда можем да я определим, като средата в която функционира селската икономика.
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ABSTRACT
This report presents the theoretical and methodological issues linked with the
analysis of the steady development of the rural environment – the environment in which the rural economy
develops. The issue discussed here is part of a research work on the following subject: “Methods and agro-ecological
program for steady development of agricultural economies”. The methods described in this report will be applied to a
given site.
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Дадена е връзката между устойчивото развитие и информационното общество. Посочено е как изгражданото информационно общество може да подпомага процеса на установяване на устойчиво развитие. Разгледани са
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Понятията “устойчиво развитие” и “информационно общество” имат общи концептуални характеристики и средства за реализация. Актуалността
и процесите на глобализация обуславят тяхната общност и взаимозависимост. Развитието им в общи
условия е довело до възникването на естествени
взаимовръзки. Паралелното развитие на двете концепции налага извода, че те са подвластни на едни
и същи предизвикателства - дематериализацията
и глобализацията на всички сфери на дейността на
човека. И докато информационното общество е активно променящо се, силно зависимо от развитието на информационните и далекосъобщителните
технологии и комуникационните мрежи, устойчивото развитие остава в голяма степен свързано с
действията на големите организации и институции
и отдалечено от начина на мислене и живота на
обществото.
При изследване на двойката устойчивото развитие - информационното общество е необходимо
да се осъзнае връзката между тях и да се обединят усилията и средствата за изграждането на една универсална обща стратегия за развитие.
Значението както на новите технологии, така и на
природните ресурси е от съществена важност за
развитието на човешкото общество. Природата е
незаменим и вече силно застрашен фактор на
живота, ето защо нейното запазване трябва да бъде поставено на първо място пред всички други
стратегии и политики. По този начин концепцията
за устойчиво развитие като по-идейна и насочена
към опазването на бъдещето на обществото трябва да е водеща, основна и глобална, отчитайки важното значение на процесите в информационното
общество.
Информацията е “входящата суровина” и “изходния продукт” на информационното общество.
Тя се явява средството, чрез което информационното общество може да работи за устойчивото
развитие.
В информационното общество чрез информационните и комуникационните технологии и далекосъобщителните мрежи се събира, съхранява,

обработва, разпространява и предоставя
информация. За да не се допускат потенциалните
вредни екологични и икономически последици, трябва да се използва тези информационни средства
за постигане на устойчиво развитие.
Като най-популярно определение за устойчивост може да бъде посочено даденото от
Международната комисия по околна среда и
развитие, в което се определя устойчивостта като
стратегия, осигуряваща задоволяването на настоящите потребности, без да се правят компромиси
със способността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди. Освен това съществува още едно определение, базирано на концепцията за екосистемите и което не изисква дефиниране на това, кои потребности са действително
необходими. В него се определя, че едно общество е устойчиво, когато:
• опазва основните екологични процеси, които
поддържат живота и биологичното разнообразие;
• гарантира устойчивото използване на възобновяеми ресурси и намалява използването на
невъзобновяеми;
• действа в рамките на своя собствен екологичен капацитет;
• използва информацията за постигане на
устойчивост.
Може да кажем, че всички форми на живот
зависят от консумацията на ресурси и информация за тяхното получаване. Следователно развитието може да бъде разгледано като функция на две
променливи - ресурси и информация. По този начин се стига до модел на развитие, в основата на
който е схващането, че постигането на устойчиво
развитие е чрез намаляване използването на природни ресурси и увеличаване използването на информация и знания.
Според информационната стратегия за устойчиво развитие, трябва да се оценяват зависимостите между факторите икономика, околна среда и
общество. През 2001 г. “Европейската Агенция за
околната среда” определи информационни индикатори за трите области. В икономическата и соци-
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алната сфера се използват структурни индикатори.
Индикатори за крайните резултати се използват при
анализите на околната среда. В областите, в които
се препокриват икономическите, социалните и екологичните проблеми се използват интегрирани или
частично общи индикатори.
Преосмислянето на потреблението на информацията от “информация за консумация” към “информация за използване” се отнася и до информационния обмен, свързан с проблемите на устойчивото развитие. Това налага информационният обмен да бъде определен като съвкупност от:
• използване на нова технологична основа;
• ново и различно представяне на знанието;
• нов преглед на темите, предлагани на
обществото.
Чрез използването на далекосъобщителните
мрежи комуникацията може да се базира на формите на виртуални общества, електронни информационни платформи, новинарски групи, дистанционни мрежи, където всички, свързани с информацията за околната среда се срещат, взаимодействат и участват в генерирането и предаването на
информация, отговаряща на техните потребности
и ги подтиква към предприемане на действия.
Усилията трябва да са насочени не към увеличаване количеството на информацията, а към въвеждане на нови методи за обществено участие,
което е свързано с развитието на системи и
платформи, които да предлагат възможност за
действие, за промяна и ангажираност. Новите системи за комуникация трябва да обединяват експертите, да поставят полученото знание в различните
контексти и да разбират начините на възприемане,
езиците и логическите рамки на обществените групи и институции. Сложната информация би следвало да се превежда в разбираеми, привлекателни
и подходящи за разискване теми. Необходимо е
да бъде изградена и постоянна обратна връзка от
аудиторията към всеки от информационните
източници. По този начин информацията за околната среда може да се превърне в практическо знание за последната и устойчивостта.
Във връзка с информационното общество и
информационните технологии на 026.11.2002 в
Копенхаген е проведена конференция IST 2002
“Партньорство за бъдещето”. В работата на конференцията вземат участие повече от 3000
делегати. За конференцията Erkki Liikkanen казва:
“Конференцията е демонстрация на превъзходната работа за изследвания и разработки по технологии на информационното общество и прилагането
им в Европа. Тази работа е важна, защото дава на
Европа възможност за конкурентоспособност в бъдеще и я прави привлекателно място за бизнес и

инвестиции”.
Развитието на информационното общество се
обуславя основно от три фактора:
• далекосъобщителната инфраструктура;
• информационните и далекосъобщителните
технологии;
• далекосъобщителните услуги.
За да може да се изгради по-скоро и по-лесно
информационното общество в Европа в съответствие с член 17 от Рамковата директива 2002/21/ЕС
от регулаторната рамка за далекосъобщенията
Европейската комисия трябва да състави и публикува в Официалния журнал на ЕС списък от стандарти и/или спецификации, които да служат като
база за насърчаване хармонизирано предоставяне
на електронни комуникационни мрежи, електронни комуникационни услуги и свързаните с тях
средства, за да се осигури взаимодействие на услугите и да се увеличи свободата на избор на
потребителите.
Списъкът съдържа избран набор от стандарти в посочените области. Критерии при избора е
целесъобразността, посочена в член 17. Съгласно
този член при липса на стандарти и/или спецификации в този списък страните-членки трябва да насърчават прилагането на стандарти и/или
спецификации, приети от европейските организации по стандартизация, а при липса и в тях - международните стандарти и/или препоръки, приети от
Международния съюз по далекосъобщения /ITU/,
Международната организация по стандартизация /
ISO/ или Международната електротехническа комисия /IEC/. Повечето от стандартите и спецификациите в Списъка са издадени от Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията /
ETSI/.
Във връзка с информационното общество
Европейската комисия разработи, а Европейският
съюз прие през юни 2002 г. в Севиля план за действие е-Европа.
Планът е-Европа се състои от две групи взаимно зависими дейности - от една страна е стимулиране развитието на електронните услуги, приложения и съдържание в частния и държавния сектор,
а от друга - мерките за подобряване на широколентовата инфраструктура и решаване проблемите на
електронната сигурност. Съгласно планът до края
на 2005 г. в Европа трябва да бъде постигнато:
• модерни on-line обществени услуги;
• електронно правителство;
• електронно обучение;
• електронно здравеопазване;
• динамична среда за електронен бизнес;
• широколентов достъп на конкурентни цени;
• сигурна информационна инфраструктура.
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Планът съдържа четири отделни, но взаимно
свързани инструмента:
• политически мерки за адаптиране и хармонизиране на законодателството на национално и европейско равнище, като се отстранят законодателните пречки пред развитието на новите далекосъобщителни услуги. Това е свързано с осигуряване
на условия за подобряване на достъпа до различните далекосъобщителни мрежи, политическа воля и определяне на областите, в които с помощта
на държавната политика може да се постигне създаване на добавена стойност, като условията се
насочат към прилагането на конкретни мерки за
приоритетните области;
• улесняване обмена на опит и демонстрационни проекти. Цели се стартиране на спомагателни проекти, които да подпомогнат и ускорят процеса на създаване и внедряване на високо технологични приложения и инфраструктури;
• провеждане на мониторинг на предприетите
политически мерки с помощта на сравнителни проучвания на постигнатите резултати по поставените
цели и на реално осъществената политическа
подкрепа;
• цялостна координация на предприетите политически мерки. За целта работна група координира политическата инициатива и осигурява информационен обмен между държавния и частния сектор на национално и европейско равнище.
Някои от основните цели, залегнали в план еЕвропа 2005, са:
• отстраняване на пречките пред развитието
на широколентовата далекосъобщителна инфраструктура;
• свързване на държавните администрации,
училищата и институциите в здравеопазването с широколентова далекосъобщителна инфраструктура;
• предоставяне на интерактивни обществени
услуги, достъпни за всички граждани през различни платформи;
• предоставяне на on-line услуги в здравеопазването:
• промени в законодателството за стимулиране на електронния бизнес;
• борба с кибер престъпността.
За развитието на инфраструктурата на информационното общество е разработена програма eTEN, която представлява ново развитие на програмата TEN-Telecom и е част от политиката на ЕС за
транс европейските мрежи.
Инициативата TEN се основава на чл.154, чл.
155 и чл. 156 от Договора на Европейската общност и поставя задачи за установяване на трансЕвропейски мрежи в областта на транспорта, далекосъобщенията и енергетиката.
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е-TEN поддържа проекти в следните направления:
• улесняване на прехода към информационно
общество за всички;
• засилване на икономическата и социалната
взаимовръзка, отчитайки необходимостта от свързване на отдалечени и затворени региони към централните райони на Общността;
• подобряване на конкурентоспособността на
европейските предприятия и засилване на международния пазар;
• стимулиране на дейности, водещи до създаване на нови работни места.
В програмата е-TEN са посочени следните приоритетни проекти:
• поощряване на приложения, базирани на далекосъобщителните мрежи, като например услуги
достъпни за гражданите от обществено, лично и
професионално значение в сфери, които се разглеждат като области на обществен интерес.
Поощряването е за приложения, използващи възможностите на широколентовите, мобилните и други далекосъобщителни мрежи;
• поддръжка на базови услуги с широко
приложение, които правят възможно използването
в критични ситуации на новите услуги, адаптирани
към мобилните потребители;
• взаимовръзка и взаимодействие на мрежите.
Програмата включва следните приложни
задачи:
• е-Правителство и е-Администрация. Приложенията в тази област са насочени към поефективни, интерактивни и интегрирани административни услуги в полза на гражданите. Те ще се
поддържат на всички нива - европейско, национално,
регионално и локално, където има транс-европейски елемент. On-line услуги включват:
− обезпечен достъп до обществени услуги за
гражданите;
− услуги от областта на електронното снабдяване;
− персонална сигурност, среда и туризъм;
− услуги насочени към разширяване на участието в демократичния процес за вземане на
решения;
• здравеопазване. Тези приложения трябва да
могат да работят в съществуващите рамки и да са
съвместими със съществуващите практики. Такива
са например:
- системите със здравно осигурителните карти,
които да заменят хартиените форми;
- on-line здравни услуги като електронни здравни картони, здравни професионални карти, ерецепти;
- информационни здравни услуги свързани с
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превантивни грижи за здравето;
- услуги за убеждаване на гражданите в качеството и пълнотата на мрежовите услуги;
• обучение и култура. Високото ниво на
образование, обучението и културата са решаващи за икономическото и социалното развитие, както и за решаване на проблемите на устойчивото
развитие. Важността им ще продължава да се подчертава при непрекъснатото увеличаване влиянието на новите технологии в информационното
общество. Примерни услуги в тази област са:
- обучение от разстояние;
- непрекъснато е-обучение цял живот;
- on-line достъп до “виртуални кампуси”;
- придобиване на е-умения.
• инвалиди и възрастни. Развитието на далекосъобщителните комуникации предлага съществени възможности за участие в информационното
общество на възрастни и хора в неравностойно
положение. Мрежовите приложения и услугите, адресирани до техните специфични нужди, допринасят съществено за преодоляване на социалноикономически, географски и културни бариери.
За да може да се ускори програмата трябва
да се реши въпросът, свързан с т. нар. необвързан
достъп до абонатната линия. Състоянието и
проблемите, свързани с необвързания достъп до
абонатната линия в ЕС са посочени в речта на комисаря Марио Мотни от 08.07.2002 г. в Брюксел
на публично разглеждане на резултатите от изследването на отварянето на абонатните линии. В
нея се подчертава, че отварянето на абонатната линия не е самоцел, а средство за подпомагане развитието на конкуренцията в далекосъобщителния
сектор, за свобода на избор за потребителите и
бърз технически прогрес. Отбелязва се, че на дневен ред са два основни въпроса, поставени на вниманието на Комисията:
• деформиране на конкуренцията, свързано с
цените и разходите при необвързан достъп до абонатната линия;
• дискриминацията и поведението в резултат
от това, че титулярните оператори често интегрират структурите, осигуряващи изграждането на абонатните линии, извършващи входа и продажба на
дребно.
Като съществена част на програмата е реализирането на мобилни комуникации от трето поколение (3G). Европейската комисия прие комюнике,
озаглавено “Към пълно реализиране на мобилни
комуникации от трето поколение”. То отдава значение на ситуацията в Европа в момента, когато
почти всички страни-членки са издали лицензии за
трето поколение мобилни мрежи и услуги. Първите
3G мрежи са изградени и са представени първите

търговски приложения. Комюникето прави преглед
на ситуацията в сектора на 3G, анализира най-важните финансови, технически и регулаторни
проблеми, свързани с внедряването на 3G мрежи
и услуги и определя варианти за поддържане на
този процес.
На база резултатите от изследването “Сравнителна оценка на лицензионните режими за 3G
мобилни комуникации в ЕС и тяхното влияние върху комуникационния сектор” бяха формирани пет
принципа, които трябва да се вземат под внимание
при предоставянето на честотни ленти и неговото
регулиране Броят на предлаганите лицензии е ключов регулаторен инструмент, защото определя броя
на мрежите, които може да бъдат изградени и преобладаващата част от разходите за доставяне.
Принципите са:
• първи принцип. Разпределението на радиочестотния спектър (РЧС) да се извършва въз основа на познаване на установения пазар. Това
означава, че трябва да се прецени дали и до каква
степен пазарът е готов за допълнителни честотни
ленти;
• втори принцип. Новите технологии и/или мощности да се въвеждат постепенно. Това ще позволи адекватна оценка на съществуващата неопределеност по отношение на техническия достъп и
приложимостта на новите мобилни технологии,
предложени на пазара. Политиката за предоставяне на ленти от РЧС трябва да осигури въвеждане
на регулиране и предприемане на мерки с цел ограничаване на негативното влияние на рискове,
свързани с въвеждането на новата технология;
• трети принцип. Процесът за предоставяне на
честотни ленти да се организира така, че да се минимизират извращенията. Констатирано е, че в процеса на предоставяне на спектър могат да настъпят много извращения. Мерките в този случай включват съкращаване на продължителността на процеса за присъждане на честотна лента и разрешаване на търговия със спектъра при определени
условия;
• четвърти принцип. Уеднаквяване на условията за лицензиране и другите регулаторни лостове,
за да се осигури финансова стабилност на
операторите. За да се избегне финансова
нестабилност, регулирането на услуги, базирани
на ленти от РЧС, трябва да избягва поставянето на
задължения за съществено покритие и/или схеми
на плащане в началните години на внедряването;
• пети принцип. Поддръжка на пазарното
търсене. Политиката, свързана с РЧС, традиционно се фокусира върху определяне на условията за
снабдяване на пазара. Заедно с това трябва да се
разглеждат и условията за пазарно търсене. В бъ-
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деще при предоставяне на ленти от РЧС осигуряването на пазарно търсене и развитие на приложенията и услугите следва да се приема като политическо съображение дотогава, докато се осъществява една обща политика за спектъра и регулиране
на базираните на спектъра услуги.
Развитието на информационните и далекосъобщителните технологии е важен фактор, както за
информационното общество, така и за устойчивото развитие. Информационните и далекосъобщителните технологии въздействат върху устойчивостта чрез спестяване на материални и енергийни природни ресурси, увеличаване на знанията и др.
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ABSTRACT
In the report the link between the Sustainable development and the Information society is demonstrated. It is
shown in which way the Information society development could influence the Sustainable development. Some aspects
of the Information society in the European Union are treated. The problems of European telecommunication network
and the new communication technologies are clarified.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: “ИЗПОЛЗВАЕМОСТ” И
“ЕРГОНОМИЧНОСТ” НА ТЕХНИКАТА
Димитрина Караманска
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Въпросът за “използваемостта” и “ергономичността”е породен от необходимостта техническите изделия
(ТИ) да са-лесни и удобни за човека. Използваемостта на техниката по същество е тясно свързана със създаване
на “Човешка техника”.
Изследването на “използваемост” и “ергономичност” на ТИ е сложен и продължителен процес. Необходимо
е познаване както на желанията и нуждите на различните категории потребители, така и спецификата на
задачите и обстановката, за които са проектирани ТИ.
Ключови думи: използваемост, ергономичност на техниката, човешки фактор, категории потребители,
ергономично и социотехническо проектиране.
Key words: usability, ergonomic engineering, human factor, user categories, ergonomic, and socio-technical design.

Техническото и технологично развитие в нашата действителност показва устойчива, непрекъснато нарастваща тенденция. Тези технологии и обслужването на съвременната техника променят значително характера, условията на труд и особено
изискванията към Човека като познания, способности , подготовка за успешна работа. Затова проблемите “ергономичност” и “използваемост” на техниката (“машината”) са актуални съществени, а
тяхното реално отчитане и съблюдаване е добър
атестат за технико-технологичното развитие.[1]
“Ергономичността” на техническото оборудване и на дейността на Човека с него, включват няколко момента : създаване на ефективни
(високопризводителни) системи “Човек-машина”
(СЧМ); обезпечаване на високо качество на труда,
безопасност, експлоатация и обслужване, подобряване условията на дейността на Човека. Това
е свързано с оптимизиране на времето за опознаване и освояване на същността на работа с
“машината”, намаляване разхода на физическа,
нервно-психическа енергия на работещия човек,
което са постига чрез съгласуване на параметрите на “машината” с възможностите и особеностите на Човека. Казано с други думи “ергономичността” на техниката e в пряка връзка с отчитане на “Човешкия фактор”. “Човешкият фактор” в ергономията представлява сложна и многообразна структура от: анатомични,
антропометрични, физически и физиологически,
психо-физиологични, психологични, хигиенни, естетически и др. изисквания (показатели за възможности и ограничения), чието правилно съблюдаване е важно условие за успешна дейност
на Човека, при работа с техника. Това включва
повишаване привлекателността и съдържателността на дейността на Човека в СЧМ, съхраняване на здравето му и поддържане на висока
работоспособност, съкращаване на разходи от
време за обучение, подготовка и непосредствена работа с “машината”[2].

В английската литература, ергономията получава своето специфично развитие в направлението
“usability engineering” (“използваема техника”(ИТ),
или “човешка техника”. Това направление е ориентирано изцяло към създаване на “Човешки продукти”, съобразени с изискванията на Човека за комфортна и разбира се ефективна дейност.[1].
“Човешки фактор” и “използваема техника”
Ефективната работа на Човека при обслужване на новите технологии предполага продължителен работен контакт с техника и технически
пособия. Човекът като потребител на конструираните за него технически пособия има основателни
претенции към характеристиките на използваната
от него техника, което най-общо се формулира като изискване за създаване на “Човешка техника”.
Проектирането на “Човешка техника”, отговаряща на ергономичните спецификации и
изисквания, е сложен и продължителен процес.
Необходимо е задълбочено познаване както на
желанията и нуждите на различните категории
потребители, така и спецификата на задачите
и обстановката, в която ще работи техническата системата.
Направлението “Usability engineering” е насочено към осигуряване съответствие на техническа система с целта, за която е проектирана.
“Usability engineering” прави това чрез предварително изследване на дейностите, които би
трябвало да изпълнява “приемлива” за Човекапотребител система и след това се сравняват
завършения продукт с приетите критерии за допустимост (отчитане на “Човешкия фактор”).
Удобните и лесни за ползване технически пособия правят дейността на Човека много поприятна. Премахват се разочарованията при работа с трудни за разбиране и използване технически и технологични системи.
Направлението “Използваема техника”
(Usability engineering) е логичното развитие

Показатели за устойчиво развитие: ...

в търсенето на по- добра връзка с Човека - потребител. [5].
Международната организация по Стандартизация (ISO) дефинира “usability” (“използваемост”) като : ”Ефективност, ефикасност
и удовлетворение при работа на потребителя за достигане на целите в конкретната задача и обстановка” (ISO 9241-11)
В някои отношения “използваемостта” (usability) се гради върху по-старата идея за добронамереност (user friendliness) на техниката към
Човека-потребител. Това е термин, широко използван при дефиниране лекотата на опериране
с дадена техническа система. В термина “добронамереност” се включват необходимите
антропометрични, психофизиологични и други
подразбиращи се ергономични изисквания, много
от които могат да се опишат с точни
параметри.[6].
Атрибути на “използваемостта ”
Атрибутите на “използваемостта” могат
да се разглеждат относително различно, в зависимост от предпочитанията на даден автор.
Шакъл дефинира използваемостта като: ефективност, научаемост, гъвкавост и отношение
[7,8].
Ефективност
“Ефективността” се определя от необходимия брой удовлетворени потребители от общата група “целеви потребители”. Техническата
система е ефективна, ако позволява изпълнение на дейността в рамките на определени време и брой потребители.
Под “ефективност” се има предвид, че
Човекът - потребител може да извърши предвидената работа, без да се обсъждат понятията
“време” и “леснота на ползване”, но се включва
компонента “удовлетворение” на Човека при работа с техническата системата.
Според Шакъл, ефективността на една система е въпрос на изпълнение на задачата за определено време, докато според ISO, ефективността е въпрос само на изпълнение на задачата.(Факторът “време” тук не се отчита, това става при следващия атрибут.)
Ефективността може да се разчупи на следните показатели за подробно изследване и измерване.
• Отношението успех-неуспех при изпълнение на задачата.
• Честотата на ползване на машинни или
езикови(човешки) команди.
• Измерване на проблемите на потребите-
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ля (технически, функционални, психически, организационни и др.)
• Качеството на крайния продукт.
Така посочените показатели са трудни, комплексни и не са достатъчно точни за измерване.
Как да се измерва успехът; какъв е обхвата на
приемливи поведения за потребителя и т.н.
Резултатност (ефикасност)
В този атрибут на “използваемостта” на
“машината” се отчитат редица показатели,
свързани с фактора “време” - според ISО “резултатната” система изисква минимално усилие,
което се отчита с :
• Необходимото време за извършване на избрани задачи.
• Изисквания брой на действията, за да се
изпълни задачата.
• Времето за търсене на информация в
документацията.
• Времето за ползване на непосредствена
(он-лайн) помощ.
• Времето за справяне с грешките.
Удовлетворяване на потребителя
Този показател е сложен, твърде субективен и се свързва с различни аспекти на системата. Най-общо удовлетворението на потребителя може да бъде дефинирано като : лесна, удобна и приемлива за работа техническа система,
предпочитана пред друга подобна. Работата с
“удовлетворителна” система утвърждава позитивно чувство, отношение на потребителя към
системата. Възможно е да се измери отношението на потребителя, като например се ползва въпросник:
Как оценявате общото си мнение за системата?
1 = много лошо до 5 = много добро
Предварително се уточнява, че целта е постигане потребителска реакция : около 90% отговори с оценки 4 или 5. Така се получава сравнително обективно измерване на иначе доста субективни отговори.
Научаемост
Възможността за научаване предполага
времева рамка, в която Човекът потребител
придобива ниво на познаване и вещина на работа
със системата.
Една система трябва да е лесна за научаване от потребителя, така че да се ползва ефективно възможно най-бързо. Леснотата на научаване променя отношението към системата.
Системите трябва да се научават бързо, защото цената на обучение е висока. Леснотата за
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научаване на системата, може да се измери с необходимите време и усилия на неопитен потребител да се научи да работи с нея.
Някои системи се целят към “нулево време” за научаване. Тези системи са високо използваеми и прозрачни и се стремят да ползват “знанието в света/по принцип” на потребителя, за
да ги направят лесни за научаване. С други думи,
те надграждат над това, което потребителят
вече знае или дават ясни указания какво трябва
да се прави. Системите от типа “знание в света” (знания от предишен опит с близки или подобни системи) винаги са лесни за ползване, без
значение колко време изтича между оперирането с тях, връщането е лесно, без затруднение.
Системите от типа “знание в главата”(придобито при работа с уникална, специфична, без аналог техника) са без предварителна информация
и изискват време потребителят да се научи да
ги ползва като запомни определено количество
информация за работа в главата си.
Гъвкавост и отношение
Гъвкавостта е това, което позволява известна степен на адаптация и вариране в стратегиите за решаване на задачите в условията
на работа на системата.
Дефинира се като позволено приспособяване, вариране в задачата и/или определената
обстановка.(т.е. да има някаква вратичка, продуктът да се ползва извън първоначалните цели). Приспособяването касае задачата и обстановката, а не потребителя. Има се предвид, че
продуктът трябва да се приспособи към системата и задачата, а не обратното. Възможно е
различните потребители да ползват продукта
по различен начин, което е добър начин за дефиниране на гъвкавостта на продукта.
Отношението е: допустимa човешка цена по отношение на умора, дискомфорт, разочарование (фрустрация) и лично усилие.
Дефиницията на Шакъл за използваемост
е включено “отношението”, което е по-богат критерий от ‘удовлетворението’ на ISO. Системите
трябва да са приятни за ползване, приемливи,
продължителната работа със системата да води до увеличено удовлетворение. С други думи,
хората трябва да са доволни при ползване на
системата.
Важно е да се подчертае : не се търси единствено удобство за работа, без да се отчитат
резултатите от дейността. Използваемостта
(usability) носи със себе си идеята, че техническата системата е полезна за предвидената
работа.
Изследването на “използваемостта” на

техниката е сложен и продължителен процес.
Необходимо е задълбочено познаване както на
желанията и нуждите на различните категории
потребители, така и спецификата на задачите
и обстановката, в която ще работи техническата системата.
“Опознаването на потребителя” включва
точно отчитане на действителните характеристики на потребителите на техническия продукт или система, нивото им на опит, вероятните им предположения за системите и за
обстановката, в която работят. Не е нужно да
се дефинира средният потребител на
системата, тъй като е малко вероятно някой
да се побере в ‘средната’ дефиниция. Също така
безсмислено е да се планира системата за найпростия случай, тъй като това може да я направи незадоволителна за болшинството от потребители [3].
Потребителите на дадена техническа системата имат различни отношения с нея според
ролята си в организацията. Те имат и различни
нива на експертност. Ето защо трябва да се
знае какви са действителните потребители по
отношение на организационната им роля и нивото им на компетентност (експертност), защото това е от съществено значение при определяне на качеството “използваемост” на техниката или техническата система. Обикновено, когато потребителите са класифицирани според
нивата на експертност, те се поставят в широки категории: неопитни/новаци, средно ниво и
експерти.
Качествата “използваемост” и “ергономичност” на техническите системи могат да се постигнат при отлично познаване на дейността на
Човека със системата, както глобално като цел,
така и отделните подробности като подзадачи
и необходима информация и стъпки при решаване на цялостната задача. Това може да се заложи като краен, съзнателно търсен резултат
чрез отчитане на “Човешките фактори” при
проектиране, изграждане и експлоатация на техническите системи. На практика е необходимо
още на етапа инженерно-техническо проектиране да се заложат и имплантират изискванията на ергономичното проектиране. Ергономичното проектиране е необходимо както при създаване на техническите системи или просто
изделия, така и при организацията на дейността на Човека-потребител с тях. В този смисъл
може да се говори и за социо-техническо проектиране (дизайн), което е като финална част от ергономичното проектиране.
Социо-техническия дизайн предлага съблю-
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даване на определени принципи, чрез които се реализира съгласуване в процеса на проектиране
на техническата система с изискванията на конкретна (производствена или друга) организация.
Социо-техническият дизайн взема предвид
работата, извършвана от организацията.
Обмислят се социалния състав, структурата и
начина, по който организацията извършва дейностите си. За да се направи това, необходимо
е да се обърне специално внимание на хората,
работещи в организацията и на техните нужди
дори фирмената им култура [4]. По този начин
социо-техническият дизайн насърчава Човекапотребител да участва в разработването на
техническата системата. Удобните и “човешки” конструирани технически системи правят
работата на Човека много по-приятна и ефективна, премахват се стреса и разочарованието,
намаляват се причините водещи до физическа и
психическа умора.
Съсредоточаване на вниманието от страна на конструкторите и дизайнерите към
Човека, чрез отчитане на “Човешкия фактор” и
създаване на “ Ергономична и Използваема техника” е устойчива тенденция в развитието на
новите технологии. Това е тяхна постоянна
ежедневна задача. Така се гарантира едновременно и успешното навлизане и развитие на новите
технологии, и съхраняване здравето на Човека
неговата удовлетвореност от извършената работа и създаване на условия за личностното му
израстване.
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QUALITATIVE INDEXES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
“USABILITY” AND “ERGONOMIC” ENGINEERING
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ABSTRACT
The question of “usability” and “ergonomic” is raised by the need to make it easier and more comfortable for man
to use engineering ware (EW). The usability of technology is essentially closely connected to devising “human technology”.
The study of “usability” of EW is a complex and time-consuming process. It is necessary to know the desires and needs
of the different user categories and the spesificity of the tasks and the environment for which the EW has been designed.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)
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УСТОЙЧИВОСТ НА КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ - ЕЛЕМЕНТ НА
УРБАНИЗИРАНАТА СРЕДА
Мария Шишманова
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Сложността на проблематиката предполага диференциране на курортните комплекси в зависимост от тяхното местоположение, специфика и структура. Управлението им може да се постигне посредством устройствените планове и приемането на законови и подзаконови документи, с които да се осъществява хармонично
развитие природа - антропогенни елементи - човек. Тяхната среда се анализира и маркира със степента на
равновесие между природните елементи и антропогенни елементи, както и възможността за регулиране.
Ключови думи: курортни комплекси, урбанизирана среда, управление, устойчивост, визуална екология
Key words: resort complexes, urbanized medium, management, sustainability, visual ecology

Въведение в проблема
Устойчиво е онова развитие, което посреща
нуждите на настоящото поколение без да компрометира възможностите на идните поколения да посрещнат своите собствени нужди. Посланието от доклада на Брутланд “Нашето общо бъдеще” задължава да ценим и опазваме както природата, така и
създаденото от човека с неговите стойности и морал към бъдното. Хармонията между природа, общество /създател и ползвател/ и икономика /курортните комплекси са вид предприятия за третичния
сектор/ често започва да получава неадекватна
пространствена интерпретация. Принципите за устойчиво развитие са всеизвестни на създателите,
управляващите, което не пречи да се правят дори и
недопустими компромиси с тях. Създаването на
нови курортни комплекси, препроектирането и актуализирането на състоянието на вече съществуващите курортни комплекси води в момента до интензифициране на територията и нарушаване посланието прието като завет към бъдните. Пазарният
натиск и конюнктурни очаквания водят до силен антропогенен натиск върху природната среда.
Анализи, резултати и обобщения
Направените анализи чрез проследяване развитието на курортните комплекси по Черноморското крайбрежие, показва в голямата си част
неспазване на принципите на устойчивото развитие.
В края на 1995г. бе разработена Регионална
устройствена схема за териториално развитие и
устройство на черноморското крайбрежие финанасирана от Световната банка ( 1 ). С нея бяха отложени основните проблемни направления и устройствени решения, а именно:
• комплексните териториално-устройствени
изследвания за определяне влиянието на крайбрежието върху прилежащите територии. Определени
бяха активна зона с усреднена ширина 5 км, предназначена за развитието на туризма, техническата
инфраструктура и селищната мрежа; контактна
зона, намираща се зад активната, с ширина 15-35

км, предназначена основно за развитието на
индустрията, селското стопанство, дейностите, обслужващи туризма и др., и тилна зона, с ширина
80-120 км намираща се зад контактната зона, в
която де се настаняват рискови от екологична гледна точка стопански дейности, обслужващи активната и контактната зони.
• комплексни териториално-устройствени
решения, свързани с развитието и локализацията
на различните сектори на икономиката и интеграцията им с туристическата функция;
• комплексни териториално-устройствени решения, свързани с определянето и локализацията
на туристическите ресурси: плажни ивици, качества на пясъка, условията за къпане в морето пред
плажните ивици, климатичните характеристики и
други компоненти на природната среда, имащи отношение към туризма;
• устройствени решения за териториите, намиращи се зад плажните ивици, тяхната големина
и пригодност за строителство в съответствие с нормативите за капацитет на плажните ивици /определяне на броя посетители едновременно на плажната ивица и от там определяне броя на леглата в
тила на плажната ивица/;
• сравнителен анализ между така очерталите
се туристически локализации и определяне на приоритетност в тяхното усвояване;
• разработване проблемите на техническата
инфраструктура – пристанища, летища, пътища,
енергетика, телекомуникации, водоснабдяване и
канализация, свързани с развитието на селищната
мрежа, икономиката и туризма;
• разработване проблемите на туристическата инфраструктура, свързани с повишаване качеството на предлагания туристически продукт;
• проектиране на схеми за разнообразяване
на туристическия продукт чрез включване на обекти от културно-историческото наследство, природни забележителности, народни паркове, архитектурни резервати и др. в активната и особено в контактната зона ;
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• разработване на вътрешното зониране на активната 5 км зона на подзони – подзона, забранена за масивно строителство; подзона за масивно
строителство; подзона за стопанска дейност; обслужваща туризма; буферни зони за защита на природни резервати, зони за ландшафтни паузи и др;
• ландшафтно-естетическо оформяне на крайбрежието с оглед повишаване качеството на туристическия продукт и обитаването.
Анализът тогава показа, че курортните комплекси са с усвоен капацитет както следва:
• Балчик-Албена - 71,1%;
• Златни пясъци – 93,2%
• СВ.св.Константин и Елена – 261%
• Несебър-Слънчев бряг - 78%
• Созопол - 54%
В същото време с най- голям свободен капацитет са общините Шабла, Долни чифлик, Бяла,
Аврен, Каварна, Созопол и Царево( 2 ).
По данни от различните Подробни устройствени планове се очаква през следващите няколко
години броят на леглата в основните курортни комплекси да се удвои, което ще доведе до по-нататъшна урбанизация на крайбрежието, рязко влошаваща условията за плажуване, до проблеми с техническата инфраструктура и конфликти с околната среда.
През 1997г. бяха разработени и приети териториално-устройствени планове на общините по
крайбрежието със съдействието на Световната банка в рамките на проект за управление на Черноморието.
Междувременно се извършиха множество промени в законодателната база, в кадастъра, на някои места бе направено преструктуриране на
територията, появяват се нови и нови инвеститори,
предприемачи със своите изисквания и морал.
Към принципите на устойчивото развитие могат да се причислят опазване на природния ресурс
и културното наследство, развитие на природощадящи дейности и съхраняване на местна идентичност.
С териториално-устроиствените планове /ТУП/
трябваше да се проведе стройна и действена политика на държавата за опазване на крайбрежието от
безразборен строителен натиск и да се постигне
интегрирано управление на територията. Друга цел,
която се преследваше бе даване на начало на дълбочинно застрояване на територията, перпендикулярно на брега. Във всички планове прозираше стремежа към най-модерните тенденции в устройствената практика. Като цяло философията на този начин на планиране на територията е все така актуален
При решаването за страната структурните,
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икономически и социални проблеми, трябва да се
подхожда чрез отчитане на жизнено утвърдените
реалности, натрупани в цялостното многапластово
развитие на жизнения урбанизационен процес в
страната.
Урбанизацията на Черноморския регион представлява развитие на интеграционните връзки между икономически развитите урбанизирани вериги от
селищни центрове, културно-историческите връзки между крайбрежните и дълбочинно разположените територии и селищни концентрации. Освен това интерес представляват и все още неурбанизираните силно територии с още опазен ландшафт и
некомпроментирани от големите курортни
комплекси.
Например ТУП на Община Долни чифлик бе
разработен по схема за вариантно развитие или бе
приложен сценариен метод( 5 ). Така стратетията
за развитие на общината, придоби вид на устройствена политика за управление на цялата територия,
именно за да се подходи комплексно и щадящо
към природния и антропогенния потенциал.
Проектът предложи дълбочинно развитие на отдиха и туризма по хоризонталните урбанизационни
оси. Следваше се стриктно Наредба №2 от 1995г.
за правила и нормативи за териториално устройствено планиране на Черноморското крайбрежие за
контрол върху развитието чрез въвеждане на двестаметрова и петкилометрова защитена зона. В плана бе предложена и програма за реализация на
устройствените, икономически, социални и екологични мерки, както и мониторинг за тяхното
изпълнение. За коректното спазване на цялостното
изграждане на територията бе подготвен и Правилник за прилагане на ТУП на общината. Новост за
него период бе и подготвената Географска информационна система като част от Програмата за управление на Черноморското крайбрежие.
Вариантите или сценариите за развитие на територията бяха тенденциален, рестриктивен , ендогенен /само на собствени ресурси/ и екзогенен /
разчитащ и на външни фактори/. Всеки от тези сценарии бе оценен на основата на система от екологични оценки.
Тенденциалният сценарий се оказа при отчитането най–пагубен за територията, тъй като е найбезжалостен и се поддава най-лесно на пазарния
натиск. Той представлява безконтролна линейна урбанизация на самата брегова линия и не винаги логично дисперсно застрояване в 5 километровата
ивица с всичките последствия за отнемане на нови
терени, промяна на ландшафта и екологични нарушения на територията.
Най-удачен се оказа смесения сценарий /ендогенен и екзогенен/ при който територията се раз-
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вива предимно със собствените си ресурси, опазвайки крехките си екосистеми и в рамките на плановия период се разрешава съвсем щадящо вмешателство за доизграждане на инфраструктурата
допринасяща за привлекателността и стандарта на
разглежданата територия. На тази основа бе изградена и стратегията на общината, като пространствения израз е създаване на главна крайбрежна
ос с добре пропорционирани курортни образувания,

пространствено обвързани с плажната ивица, нейния капацитет, напречно и успоредно разположените две функционално замислени вторични оси,
разтоварващи крайбрежната ивица. Въвеждането
на 200-метровата крайбрежна зона имаше за цел
предотвратяване на линейната урбанизация и намаляване заплахите от екологични проблеми
(фиг.1).

Фиг.1.
Венелин 15
НоваШипка

9

2Старо Оряхово

Гроздьово

4

Горен чифлик

6

Пчелник

3

14 Ново село

1

Долни чифлик Детелина

16
Рудник

11 Кривини

17

10

Булаир

Голица

13

12

Бърдарево

Солник

7

Юнец

Шкорпиловци

5

8

Фигура 1
Оказва се, че с най-висока степен на изграденост на антропогенния потециал е северната хоризонтална урбанизационна ос. Проследявайки в посока изток – запад населените места се подреждат както следва: Шкорпиловци /ранг 5/, Старо село /ранг 2/, Долни чифлик /ранг 1/, Пчелник /ранг
3/, Горен чифлик /ранг 6/, Гроздьово /ранг 4/ и Нова
Шипка /ранг 9/. Следващата със структуроопределящо значение е вертикалната урбанизационна
ос: Старо Оряхово /ранг 2/, Рудник /ранг 7/, Юнец
/ранг 8/, която представлява част от урбанизационната ос Варна –Бургас. Третата урбанизационна
ос е с много нисък антропогенен, но висок природен потенциал и атрактивност. Населените места
се подреждат по оста от изток на запад както
следва: Шкорпиловци /ранг 5/, Юнец /ранг 8/,
Солник /ранг 12/, Кривини /ранг 11/, Бърдарево /
ранг 13/, Голица /ранг 10/ и Булаир /ранг 17/1. Това
структуриране на територията е основа за вземане на решения и прогнозиране на реалните възможности за устойчиво устройство и развитие в различните им аспекти /фиг.1/.

При проследяване на модулите от показатели
се оказва, че с приоритет е необходимо да се доизгради и усъвършенства техническата инфраструктура (канализация и пречиствателни съоръжения, водоснабдяване, транспортна инфраструктура).
Селата Булаир, Бърдарево, Детелина, Кривини, Ново Оряхово, Юнец се нареждат на последно
място по изграденост на техническата инфраструктура, което е заявка за изграждане, особено на населените места от южната ос, които са богати на
природен, ландшафтен и рекреационен потенциал
и биха могли да се развиват на основата на
екологичния, ловен и особено селски туризъм. За
това изследване е използван таксономичния анализ.
Значима дейност и една от основните функции на общината се явява туризма в неговите форми на морски, планински, ловен, познавателен,
екологичен, балнеоложки и селски.
Оценявайки по населени места възможностите
за туризъм в неговите разновидности на основата
на подробните изследвания те се ранжират както
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следва: Шкорпиловци, Ново Оряхово, Кривини,
Гроздьово, Горен чифлик, Бърдарево, Голица,
Рудник, Солник, Юнец.
Интерес представлява за развитието на морския и балнеоложки туризъм на с.Шкорпиловци да
се проследи развитието му по модули /групи от
показатели/. Оказва се, че с най-нисък ранг 11 е
производствената капитализация и селското
стопанство, но това не е пречка, а дори е преимущество за организирането на екологичен и морски
туризъм. Седмо място заема по изграденост на
социалната сфера, както и на на канализацията и
пречиствателните съоръжения, което означава, че
трябва да се доизградят с приоритет. По комфорт
в жилищния сектор, селото заема шесто място и
за да се развива стопански туризъм и в частния
сектор, от тип семейни хотели и т.н. е необходимо
доизграждане на този сектор. Освен това ще е необходимо провеждане на реконструкция и модернизация на жилищния фонд.
Друг пример от все още опазените територии
по крайбрежието е този на община Царево.
Основен момент при планирането е оценката на
плажните ресурси, и техния рекреационен капацитет и степен на натоварване. Основен принцип в
плана е изтласкване на строителството от консервационно значимите и уязвими територии и насочването му към вече изградени структури и техните
разширения. За опазване, но и доразввитие на територията са предложени програми, свързани с изграждането на устойчиви природосъобразни дейности и производства, със създаването на комплексен туристически продукт и местна идентичност.
Подходът е такъв за да се постигне комплексно
развитие на парка посредством интегрирано управление на неговата територия (4).
А. Относно разширяване на селищата по
крайбрежната ивица и създаване на нови селищни образувания.
Например ПУ на ПП Странджа отчита предложенията на ТУП на община Царево и одобрените
допълнения към него като неконфликтни по отношение на Закона за защитените територии (ЗЗТ),
режимите на парка съгласно заповедта за неговата прекатегоризация и определената в плана консервационна стойност на територията. Голяма част
от предложените с ТУП терени за разширения на
населените места в парка са все още неусвоени.
Вярно е, че ТУП на община Царево не предвиждаше стопроцентово натоварване на плажната ивица,
но по времето на проектиране 1997г. оразмерителният параметър за изчисляване на рекреационния капацитет на плажа беше значително по-голям,
тъй като включваше целия морски плаж (в т.ч.
дюните) и подходящите за плажуване скалисти бре-
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гове След преизчисления на рекреационния капацитет и съгласно Наредба 7 за ПНУОВТУЗ общият
рекреационен капацитет на плажовете остава помалък от предвидената по ТУП и допълненията към
него леглова база. За точното изчисляване на рекреационния капацитет на плажовете въпросите, които се налага да се “изчистят” са свързани с изясняване на положения по чл.27 от Наредба № 7 за
ПНУОВТУЗ и са както следва:
1. Относно основния рекреационен ресурс тъй като в ал. 2 не е изрично упоменато кой е основният рекреационен ресурс за морските курорти
може да се подразбира, че това е морският плаж
(т.1). Не е ясно имат ли някакво участие в случая
естествените и изкуствените водни площи при определянето на общия рекреационен капацитет на
брега? Много пъти тълкуването естествено е, че
основен оразмерителен параметър е морският
плаж, но се вземат предвид и законно построените
и одобрените изкуствени водни площи.
2. Относно понятието морски плаж – какво
включва и кой е оразмерителният параметър при
изчисляването на рекреационния капацитет на морския плаж – общата площ на плажа или неговата
чиста активна пясъчна площ? Тълкуването е неговата чиста активна пясъчна площ.
3. Относно начина на изчисляване на рекреационния капацитет - за коя площ на плажа се отнася посочената в т. 1 на ал. 2 норма от 12 кв.м /
човек – за цялата площ на плажа, ако е по-голяма
от 100 000 кв.м, или за площта надвишаваща 100
000 кв.м.? Тълкуването е отново за всички плажове с площ до 100 000 кв.м. рекреационният капацитет се изчислява при норма 8кв.м/човек, а за всички плажове с площ по-голяма от 100 000 кв.м. рекреационният капацитет се изчисляват по норма
12кв.м./човек.
В обобщение на всичко казано не бива да допускаме пренатоварване, особено в двеста метровата ивица. Например западно от Ахтопол в бившите земи по § 4, може да се допусне разширение,
като за Ахтопол, трябва да се изисква /поощрява
създаване на изкуствени водни площи/. На същия
принцип компромисно може да се допусне разширение на с. Резово извън двестаметровата ивица,
югозападно от пътя Царево-Резово
Б. Относно създаването в земите по §4 на
селищни образувания със собствен статут и със
специфични, отговарящи на средата, технически
параметри.
Принципно философията на ПУ е да се създадат условия за оползотворяване на сградния фонд
вътре в населените места, някои от които загиват
поради обезлюдяване, или чрез ОУП да се докаже
целесъобразно разширение на населените места
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във вътрешността.. Целта бе да се предотврати създаване на нови селищни образувания от типа на
вилните зони или курортни зони с масивна застройка и стандартни показатели в уязвимите територии в долината на Велека. Иначе, там където земите по §4 са вече усвоени, а ландшафът е урбанизиран (двете територии извън заливните тераси
на Велека- “Динковци” І и “Динковци” ІІ), планът
предвижда създаване на вилни зони. Тъй като съгласно Закона за защитените територии селищните
образувания не са част от парка (чл.6, ал.2 от ЗЗТ),
респ. подлежат на изключване от парка, не може
да се предлага режими и норми за тях, респ.
показатели. Могат да се препоръчат някакви
показатели, но не е сигурно дали МОСВ ги одобрени с плана. Идеята да няма селищни образувания,
а “рекреационно- туристически съсредоточия” възниква от желанието тези територии да останат в
парка и под контрола както на общините, така и на
Дирекцията на парка, за да се избегне тоталната
им урбанизация, на каквато сме свидетели по
крайбрежието. Истината е, че даже и при одобрени
устройствени планове със специфични правила и
нормативи уплътняването е налице много над действащите стандарти/ Например “Белла Виста Бийч
Клъб” до Синеморец/.
Конкретно черноморските ни курортни комплекси са безспорни опити на елегантност и бруталност, една пъстра палитра от загубеното –човешкия мащаб и изящество в претворяване на възрожденската архитектура, и същевременно опит
за опазване на природната и архитектурна среда.
Днес при реконструкцията и доизграждането
на курортните ни комплекси, в условията на реституцията и приватизацията на терени и обекти, при
търсене на максимален комерсиален ефект и консумативен до крайност подход се изгубва постигнатата хармония с природата и образците на строителните традиции.
През 1997г. много автори на планове и проекти за курортните комплекси излязоха с декларация призоваваща за внимание към отговорните институции относно бъдещето на тези комплекси и
по-специално провеждането на реституцията и
приватизацията. Изискването беше тези две действия да не нарушават екологичното равновесие, природните ресурси, създадената автентичност на архитектурно-градоустройствената среда.
Още 1972г. Ст.Станев ( 4 ) отбелязва, неяснота в перспективата на развитие, наложила аморфно нарастване и териториално разширение , слабости в зонирането и разположението на различните функционални елементи, липсата на подчертан
курортен център, допускането на транзитното автомобилно движение да преминава през комплек-

сите и т.н.
Още може да се добави към гореказаните
оценки и прекалената големина до която достигнаха комплексите /брой легла - демографско и пространствено натоварване, което води до загуба на
чувство за единство; надлъжно застрояване по протежение на черноморския бряг-допринасящо за непрекъснатост в урбанизиране на територията.
Завишените обеми и изградената улично-алейна
мрежа водят до усещането за градска,а не за курортна природосъобразна среда (3).
Дори и при наличието на градоустройствени
планове със специфични правила и нормативи за
комплексите, урбанистичните решения не са
ефективни. След приватизацията се правят множество частични изменения откъснати едно от друго и
се нарушава единството в идеята на застрояването на курортните комплекси. Частичните изменения със специфични правила и стойности на градостройствените показатели за плътност, интензивност на застрояване и етажност променят цялостната философия на курортните комплекси.
Като допълнение на всичко това се направи и
промяна на Наредба №7 за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /2003г и последващите я допълнения./, с която се разреши преуплътняване, завишаване на височината и т.н. Резултатите са създаване на големи непропорционирани обеми, намаляване на озеленяването, включване на самия плаж
в тази застройка и така се създаде силно урбанизирана градска среда в курортните комплекси.
Такъв е вида на много комплекси. Единствен случай на комплексен подход се постигна в курортния
комплекс Албена.
След като инвеститорите направиха опит и застроиха имотите максимално, с максимална разгъната площ и максимален брой легла, в резултат
на което в общините се внасят за процедиране и
одобряване на Подробни устройствени планове /
ПУП/ и техните изменения със стойности с максимално допустимите устройствени показатели
МРРБ направи изменения в Наредба №7 публикувана в ДВ, бр.10 / 2005, с което корегира показателите с цел овладяване на този процес и спасяване на курортите от преуплатняване със застройка
с внушителни площи и обеми и ликвидиране на зелените площи.
Незавидна участ имаха териториалноустройствените планове по крайбрежието. В голямата си
част те не бяха спазвани, въпреки че те трябва да
имат сила на закон, както е в много страни на
света.
От наблюдаваните случаи на устройство по
крайбрежието, трябва да се изведат няколко основ-
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ни принципа:
• въвеждане на защитена крайбрежна ивица /
200м/ без застрояване;
• прилагане на принципа на природните паузи,
т.е. редуване на застроени и свободни природни
пространства;
• използване на дълбочинното застрояване,
чрез перпендикулярно изграждане на морския бряг,
урбанизиране в тила - гребенообразно;
• прокарване на магистралата успоредно на
бреговата ивица, но на достатъчна дистанция за
опазване на морския пейзаж и осъществяване перпендикулярни връзки от нея /вътрешността/ към
морето;
• опазване, консервация и увеличаване при
възможност на защитените природни територии по
крайбрежието и вътрешността от брега за създаване на условия за природосъобразно ползване на
морски бряг и другите ценни територии.
Съгласно проектозаконът за черноморското
крайбрежие последната версия публикувана в сайта на МРРБ, 200м ивица от брега вече е 50 и 100
метрова и не е защитена, тъй като в нея могат да
се изграждат курортни селищни образувания.
Член 11 от същият закон .казва, че зона “Б”
обхваща земеделските и горските територии с широчина 2 км от границата на зона “А” в съответствие с предвижданията на съответния подробен устройствен план и не се разрешава. промяна на предназначението на земеделски земи и на гори и земи от горския фонд с цел разширяване на урбанизирани територии и/или за застрояване на отделни
или група поземлени имоти, без това да е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за територията на съответната община по чл.3, т.1. Но
същевременно в чл. 12. (1) се посочва, че в зона
“Б” се допуска създаване на нови или разширяване границите на съществуващите курорти, ваканционни селища, вилни зони, голф селища и аквапаркове при спазване на следните нормативи за
всеки поземлен имот:
1. плътност на застрояване (П застр.)–до 30
на сто;
2. интензивност на застрояване (К инт.)–до 1,5;
3. процент на озеленена площ спрямо общата
територия на селището, курорта или куротното населено място (П озел.) – най-малко 50 на сто;
4. плажна площ за един посетител – най-малко 8 кв.м.
5. височина на застрояване - до 17, 5 м.
Това са параметрите за застрояване на жилищните комплекси в големите градове, ако се
сравнят с чл.20 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ на
МРРБ.
Сложен е въпросът за създаването на такъв
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закон тъй като той трябва да се съобрази и отчете
действието на други вече съществуващи закони,
като този: за регионално развитие, за устройство
на територията, за водите, за морските пространства, за опазване на околната среда, за опазване на
земеделските земи, за горите, и др. Всичките тези
закони, разнообразието на крайбрежието показват
сложността за дефиниране на функкционалното зониране и регламентирането на норми за устройване на територията.
Освен това туристическото развитие преминава теоретично през три последователни етапа със
съответните подходи, а именно - икономически /
консумативен/, екологически /природощадящ/ и социо-културен /хуманен/ подход. Понастоящем у
нас за жалост все още сме на първия етап консумативния – консумация на рекреационни ресурси
без лимит.
Създадената ситуация в старите и новосъздаващи се курортни комплекси в момент на непрекъснато променящо се законодателство и липса
на конкретен закон за тази чувствителна и ценна
територия подсказва и друг подход към управлението и планирането й.
Необходимо е незабавно анализиране на състоянието и прилагането на устройствените планове на черноморските общини и черноморските
курорти, като се направят конкретни предложения
за актуализацията им и приемането им като устойчиви планови документи със законодателна
стойност, които да не могат да се изменят
непрекъснато. Това е стъпка към устойчиво териториално развитие и устройство каквато практика
има в други европейски страни.
При анализирането на устройствените планове и вземането на определени решения относно бъдещото им ползване като законодателна основа,
трябва да се осмислят определени основополагащи насоки /фиг.2/.
Изводи
Устойчивото развитие на туризма и съвместното съжителство на конфликтно използване на земята по крайбрежната ивица са двата ключови въпроса за тяхното по-нататъшно териториално развитие и предпоставка да неговата устойчивост.
Хората се борят за икономическата полза, която имат от крайбрежната ивица, защитавайки я от
ерозията и естественото влияние на морето. С инженерингови работи, те са превърнали много естествени крайбрежни зони в строителни площадки,
застрашавайки по този начин природните хабитати.
Моделът на закон за устойчивото управление
на крайбрежните зони и Европейския кодекс за управление на крайбрежните зони, насочен към опаз-
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Оценяване на
степента на
усвоеност на
туристическия
капацитет
Изследване на
прилежащите
акватории, както
и динамиката на
процедурите в
тях

Анализиране на
наличните териториални възможностии
/ограничители/ за
нова туристическа база

Устойчиво
териториално развитие
и
устройство

Регламентиране
на природноландшафтни
паузи между
отделните
туристически
локализации

Осигуряване на
комплексно използване на курортно-туристическите ресурси
за удължаване на
турист. сезон

Ограничаване на
антропогенното
натоварване на
отделните курортни територии
за опазване на
природната среда

Определяне на
нова техническа
инфраструктура
на регионално и
локално ниво за
всяка туристическа локализация

Фигура 2
ване на бреговете и основаващ се на концепцията
за устойчиво развитие, са съществен принос на
Съвета на Европа по отношение на интегрирания
подход към проблемите на тези големи зони. Те
подпомагат концепцията за интегрирано управление и планиране и по този начин укрепват ролята и
отговорността за териториалното планиране и мерките за териториално развитие.
Хората са се борили за икономическата
полза, която имат от крайбрежната ивица, защитавайки я от ерозията и естественото влияние на
морето. С усилена работа, напр. със залесяването
й и инженерингови работи, те са превърнали много
естествени крайбрежни зони в строителни
площадки, застрашавайки по този начин природните хабитати. Използването на крайбрежната ивица

би отстъпило само при избягване на заплахата от
въздействието на морето.
Но, дори да изглежда двусмислено, общият
консенсус за “неизбежните” ценности може дори
да бъде ограничаващ, когато управлението на големите курортни зони се включи в териториалното
планиране. То включва и се опитва да координира
голям брой противоположни интереси и аргументи
и като окончателен резултат то до значителна степен определя управлението на собствеността.
Не трябва да се забравя, че териториалното
планиране има смисъл само ако е приложимо и
бъде изпълнено. В икономически и финансов
смисъл, изпълнението на териториалното планиране или позволява печелившо използване на земята или чиста полза за обществеността, или на-
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лага публична цена, която трябва да бъде устойчива,
за да бъде поета от данъкоплатците.
Най-важният методологичен проблем, който
трябва да бъде преодолян при териториалното планиране на всяка чувствителна зона е подходът за
“равния баланс”, който от една страна е контрастен подход за развитието, а от друга, за защитата
/опазването на специфични зони/, като се приема,
че едната страна може да спечели точно толкова
колкото другата може да загуби. Съществува само една хипотеза, до която води подходът за равния баланс. Тя е добре позната и не винаги е много
продуктивна: или трябва да изберем развитието за
сметка на запазването или опазването за сметка
на развитието.
Вместо “равния баланс”, подходът за “взаимно-добавената ценност “ може да бъде основата
за териториалното планиране в подкрепа на едно
устойчиво бъдеще. Това изисква наблюдение на
проблемите, но така също и промяна на отношението към природната среда. Трябва да се засилят
методите и да се създаде мултидисциплинарна система за оценка на териториалните феномени по
време на процеса на търсене на непротиворечиви
решения.
Икономическите политики изискват социална
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и екологична оценка, опазването на околната среда изисква икономическа и социална оценка, като
социалните мерки имат нужда от икономическа и
екологична оценка. Всички тези оценки трябва да
бъдат интегрирани в методите и процедурите за
териториалното планиране в съответствие със законодателството и включени в оценката за въздействие върху територията.
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ABSTRACT
The complexity of this problem area requires differentiation of resort complexes depending on their location,
specific character and structure. Their management can be effected by means of spatial planning and adoption of laws
and regulations with which to ensure harmonious development between nature – anthropogenic elements – man. Their
environment is analyzed and the degree of equilibrium between nature and anthropogenic elements, as well as the
possibility for regulation are highlighted.
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Устойчивостта на развитието на социалните системи се обуславя от степента на ефективност и ефикасност
на извършвани промени. Последното пък зависи от съотношението на централизма и децентрализма в управлението.
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Един от най “оборотните” термини през последните десетина години у нас (а навярно не само
в България) от профилирания социален, в това число стопански лексикон е “устойчиво развитие”. Това
словосъчетание навлиза главно от една програма
на Организацията на Обединените Нации от 1992
година. В съответствие с нея, така приведеният
двусловен термин трябва да означава на първо място (има и още три семантични “разшифровки”) такова развитие, при което стойността на показателя
приет за критерий на това приема не само невлошаващи се измерения (в присъщите му мерни
единици), но и винаги все по-добри. По принцип това означава все по-нарастващи числени значения
на критерия за устойчиво развитие, но в някои случаи (ако критерият например е разходът на нещо)
все по-добри измерения са постоянно намаляващите числени значения.
В една неотдавнашна публикация [18], авторът на настоящия информационен продукт изтъква известни аргументи за неточността на такава
“разшифрова” на понятието “устойчиво развитие”.
Оставайки на заетата вече позиция, за автора
на тази разработка “устойчиво развитие” като термин означава един конвенционален израз за такова развитие, което макар с периодични колебания,
в един по-голям интервал от време се характеризира с очевидно подобряващи се измерения на показателя приет за критерий на преценка.
Онова, което може да осигури желаната тенденция в развитието е провеждането на удачни
промени. Макар, че и най-сполучливите като концепция и проект промени могат да обусловят
различни, включително и негативни резултати. Или
поне, преди да доведат до подобрения, могат да
предизвикат пропуснати ползи. А това, ще се дойде ли до положителни резултати от проектирана
рационална промяна и какви, а и с какъв съвкупен
размер ще бъдат пропуснатите ползи зависи от управлението на последната.
За необходимостта, видовете и етапите на
промените и у нас за интересуващите се има достъпни профилирани литературни източници [7;
16,400-444; 3,318-325; 4,211-223], третиращи те-

зи въпроси. Интересни въпроси по темата за промените разглежда например Камен Каменов
[9,151-309]. Още повече внимание на промените
като социален процес е налице в чуждестранни литературни позиции. На проблемите обуславящи необходимостта от промяна се спира Фред Николс
[13]. М.Биър, Р.Айзенщат и Б.Спектър разглеждат
етапите , валидни за всеки процес на променяне
[5]. Р.Алдаг и Т.Стирнс представят видовете
промени.[1,397-403] В частност, организационните промени третират Д.Надлер и М.Тушман [12].
Дерек Паг засяга принципите за разбиране на организационната промяна [6,109-110]. Розабет
Кантър разглежда промяната като враг и приятел
[10,63-64]. На съпротивата срещу промените, на
причините за нея и възможностите за тяхното ограничаване внимание отделят Джон Котер и
Л.Шлезингер [11]. Един всеобхватен, макар и кратък поглед върху темата за промените хвърля авторски колектив от Джейм Стонер, Едвард Фрииман
и Даниел Джилберт-младши [17,398-425].
Никъде обаче в достъпната литература не се
среща директно третиране на въпроса има ли или
няма значение, и ако има, доколко влияе съотношението между централизъм и децентрализъм върху начина и срока на осъществяване на промените
както и изобщо на цялостната им резултатност, а
следователно, и върху характеристиката на развитието на микро - или макросистемите на управление. А последната зависи както от точността,
срочността, разходоемкостта на процеса на промяната, така и първично - от удачността на концепцията и оттам – от качеството на проекта за съответното изменение.
Какво се има предвид, когато става дума за
съотношение между централизъм и децентрализъм в управлението? Затова е наложително найнапред да се има поглед по същността на централизма и децентрализма.
Когато авторите-специалисти третират същността на последните две понятия те правят това
само за формализирания цялостен управленчески
процес в една система от микро - мини - среден,
голям и суперголям размер, но нямат, пък и не
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могат да имат предвид т.нар. жаргонно “задкулисно дърпане на конците”. Запознавайки се с техните виждания прави впечатление следното. Една част
от тях обяснява тези две смислови категории, респективно характеристики на управлението разбирано като процес чрез ключовия в случая термин
“власт”. Останалите правят това вкарвайки в предопределящо действие ключовата дума “решение”.
Без да се цели извършване на някакъв по-пълен преглед, все пак за илюстрация се привеждат
няколко автора. “Под централизъм се разбира съсредоточаване на организационната власт и съответно, на управленческите компетенции и пълномощия, на най-високото (или по-високите) йерархично равнище”[15,48]. Едно друго мнение гласи
“Пределно централизирана институция е тази, в която правото за решаване на всичко е разположено
в една точка наричана централен пункт – например в едноличния върхов неин ръководител [8,407].
По нататък същия автор добавя “Пределно децентрализирана институция е онази, в която това право
е разположено на възможно най-ниското управленческо равнище в дадена вертикала на йерархичната зависимост”[8,407]. Иначе казано, децентрализмът е антиподно на централизма положение.
Без да се анализира има или няма значение
обясняването на същността на понятието “централизъм” и “децентрализъм” посредством, властта,
или чрез правото за решаване и в случай на съществено за управленческата практика семантично различие, коя позиция следва да се приеме за
правилна, тук се преминава към предприемането
на опит за изясняване на съдържанието “съотношение между централизъм и децентрализъм в управлението”. В общия случай, между двете крайни
положения – централизъм и децентрализъм са възможни междинни ситуации. Както по-нататък става ясно, докато съществуването на абсолютен централизъм е по принцип реално възможно, то абсолютен (пълен) децентрализъм е по същество
непостижим. В повечето реални случаи е налице
един или друг род и една или друга степен на
децентрализираност. Съображенията и фактите влияещи в посока на децентрализиране в управлението биват различни по брой и вид във всеки конкретен случай.
Самото децентрализиране според Ян Желеневски [8,467] има трояко проявление:
а) увеличаване на децентрализацията;
б) разширяване на децентрализацията;
в) задълбочаване на централизацията.
По същество – изтъква споменатият автор –
децентрализация е налице, когато право за избиране на решения за разрешаване на съответни видове проблеми се предават за постоянно (курсивът е

219

наш – б.а.) ползване от по-високо на по-ниско организационно ниво или организационно-управленческо йерархично равнище. Тя е по-дълбока, когато преместването надолу на едни и същи права
бъда например с две, отколкото в случая с едно
равнище. Децентрализацията е по-широка, ако поголям брой права бъдат преместени надолу, независимо от това колко равнища по-ниско, в организационно-управленческата структура. Увеличаване
на децентрализацията има тогава, когато на по-ниско равнище бъде преместено за изпълнение не само избирането на решения по определен вид
проблеми, но и други фази (етапи) от цялостния
процес на вземане на управленческо решение.
Връщайки се към понятието “съотношение
между централизъм и децентрализъм в управлението” може иначе да се каже, че по същество то
е семантично равнозначно на “степен на децентрализираност в управлението”. По въпроса обаче,
има ли или не някакво значение степента на децентрализираност за успеха на осъществявани
промени, голямо ли е то, какво по измерение съотношение между централизъм и децентрализъм благоприятства най-силно, корелирано ли е то със степента на радикалност и обхвата за промяната, в
достъпна специализирана литература не се срещат
каквито и да е трактовки.
Въз основа на привеждани ярки примери от
световната практика за успешно извършени промени обаче, тук се прави опит, преди всичко чрез
обобщение, да се направи извод за правило по отношение необходимата степен на децентрализираност в управлението с оглед възможно най-успешното провеждане на промени.
Преди заостряне на вниманието към такива
примери е необходимо да се изтъкне, че всички
автори, третиращи въпроса за промените, подчертават включването на всички кадри, особено тези,
които директно или индиректно могат да бъдат засегнати от такива, в процеса на концепиране като
задължително условие за успешното й протичане.
Това се обяснява с психологическия ефект от партиципирането на кадрите на съответния персонал,
което намира израз в активното участие на ангажиралите се в една или друга степен, по един или
друг начин във формирането на проекта за промяната. Тъй като участвалите в това, после са с чувството, че извършват осъществяване на промяна,
която самите те са проектирали.
Преди самата реализация на една промяна
трябва да има решение за това. Кой обаче би следвало (а и би могъл) да избере такова решение?
Никъде в профилираната литература не се намира
дори и намек, че това извършват или би било редно да правят всички онези, които биха били по ня-
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какъв начин и в някаква степен засегнати от реализацията на решението, т.е. от осъществяването на
промяната. И още повече - целият персонал на стопанската институция в случаи, когато евентуалната промяна може и да не засегне всички физически и умствени работници на съответното стопанско формирование. И едва ли би следвало да е така,
отчитайки съдържанието на принципа за
единоначалието. А и едва ли би било рационално,
като се има предвид, че от позицията на своето
служебно място, респективно информираност и
съответен вид и размер на служебна отговорност
редовите изпълнители в едно, което и да е организационно звено на стопанската институция, в общия случай не могат да имат достатъчно обхватен
и точен образ на връзките между всичките му одушевени и неодушевени елементи. Необходимото
виждане върху това може да има длъжностно лице
или група от такива, което или която във формално
отношение се намира на по-високо йерархично
равнище. Ако се приеме, че промяната се очертава да засегне няколко организационни звена от един
и същ ресор (например производствения или пък
техническия), необходимият по обхват и точност поглед върху връзките между тези звена може да има
длъжностно лице или група от такива на формално управленческо (йерархично) равнище по-високо
от нивото на тяхното разположение в организационно-управленческата структура на съответната
стопанска институция. По силата на прилаганата
логическа аргументация се стига до извода, че избирането на решение за една обхватна (обхващаща цялата стопанска институция) промяна би следвало (защото принципно само тогава е възможно
проектът за нея да е обосновано правилен) да се
избира на възможно най-високото длъжностно място в йерархираното стопанско образувание. Екстраполирайки логическата линия на настоящите разсъждения се идва до извода, че решението за
промяна, например в стопанска институция “национално стопанство” следва да се избира от “върха” на управлението на стопанската сфера в държавата. А за да бъде едно решение наистина такова, то задължително трябва да бъде изпълнено както по смисъл така и по срокове и разходи за това.
Защото в противен случай избраното решение остава просто едно намерение. Ето защо този, който
е избрал един от възможните в общия случай цяло
множество варианти за решение, задължително
следва да обуслови неговото изпълнение. Затова
той следва не само да планира началото на промяната, но и трябва да организира нейното провеждане, включително и да създава необходимите условия, в това число и материално-технически, да стимулира изпълнителите на промяната по форма и

начин, предизвикващи съответната им мотивираност. И разбира се безусловно следва да извършва текущ действен контрол върху хода на осъществяваната промяна.
От направените и представени по-горе разсъждения произтича обобщението, че колкото по обхватна и по-радикална (повече елементи от всяко едно организационно звено на стопанската институция се очертава да засегне) една предвиждана
промяна, толкова по - необходимо е централизиране на избора на управленческото решение за нейното провеждане.
Но дори и тогава, когато промяната ще бъде
частична, т.е. ще засегне малък брой елементи на
стопанската институция, в общия случай е задължително решението за нея да се избира на найвисокото йерархично равнище. Защото в светлината на системния подход (произтичащ от кибернетиката и по-точно – от нейния дял “теорията за системите”) такава частична промяна обуславя изменения във връзките на засегнатите от нея елементи с други елементи от други организационни звена,
или/и от други управленчески ресори, предизвиквайки в последните едни или други по посока, естество и характер промени. Последните могат да
бъдат предварително “видени” и оценени за целесъобразност само от “върха” на организационноуправленческата “пирамида”.
Обосноваността на тезата за необходимост
от централизъм в управлението на промените с оглед на осигуряване на възможно най-устойчиво, в
случая с минимални пропуснати ползи - а такива
винаги се получават до улягане и на най-точно аргументираната като целесъобразна за осъществяване промяна - се подкрепя (макар и не директно)
от представени в профилираната литература примери за ефективни и ефикасни промени в рамките
на редица световно значими стопански компании.
Така например, преди няколко години Нобихико
Кавамото (председател на “Хонда Мотор” компани)
във връзка с обезпокоителните сигнали, засягащи
продажбите на най-успешно дотогава пласиращия
се модел “Хонда Аккорд” взема непосредствено
участие в управлението на автомобилопроизводствения ресор (компанията “Хонда” има няколко ресора по отделни групи изделия). Този акт на
Кавамото, насочен към по-резултатно внедряване
на тогавашната стратегия на концерна относно производството на автомобили в неговата практика, е
максимално възможно увеличение на степента на
централизация по избирането на управленчески решения и предизвикването на тяхното изпълнение
във връзка с извършването на промяна в автомобилостроителната стратегия на тази стопанска институция [1, 64-72].
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Аналогичен на гореизложения пример е представен и от други автори-специалисти. В анализ на
направеното от приелия ролята на главен директор
Давид Джонсън на стопанската компания “Кампбел
Соун” за извеждането на последната от финансовата криза, в която тя е била изпаднала, се изтъква,
че новият топ мениджър е осъществил цялостно
преустройство, “обновявайки” я “тухла по тухла”[14,142]. Това значи, че той лично се е занимавал с уточняването и въплъщаването в практиката на стопанската компания на всеки нов детайл
от една цялостна промяна. Което пък от своя страна означава суперцентрализъм в управлението на
извършената промяна.
И Майкъл Армстронг представя значим пример за успешна радикална промяна, описвайки постигнатото от Джон Харви-Джонс. Когато през 1982
година последният става председател на стопанската компания “Ай Си Ай”, последната е реализирала през 1981 година печалба в размер на 325
милиона лири стерлинги. При пенсионирането си
през 1987 година, той я оставя с над 1 милиард
лири стерлинги годишна печалба, станала възможна за постигане след комплексно реорганизиране
извършено под неговото непосредствено “дирижиране”[4,221-220].
Анастасия Станчева отбелязва, че неведнъж
за управляване на промяната бива назначаван мениджър [16,410] - нещо което е също пример за
неговото централизиране.
След представеното дотук, би могло да се
подчертае, че докато управлението на текущото
функциониране на институциите в общия случай може да бъде удачно осъществявано с една или друга
степен на децентрализираност, то когато се извършват промени по-удачно, а при всеобхватни,
радикални, повече от препоръчително е тяхното осъществяване да бъде управлявано по възможност с
най-голяма степен на централизираност. Това “правило” е валидно не само за институции, представляващи минисистеми (например малки и големи
предприятия или само техни клонове и филиали),
но и за макросистеми каквито са цели държави ( в
това и техните национални стопанства). Очевидни
примери за това са на лице. Към най-ярките примери се отнасят и следните. По време на голямата
икономическа депресия през ХХ век в САЩ започва и се осъществява процес на централизация на
националното управление включително и посредством частична национализация, за да бъде възпрян
стопанския упадък. В една или друга степен такава ситуация се формира във Франция, когато начело на държавата застава генерал Шарл Де Гол.
Впечатлителен е случаят с Аржентина. Когато в началото на 50-те години на ХХ век генерал Хуан
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Перон идва на власт в Аржентина, страната е с
много изостанало (като на всички латиноамерикански страни ) национално стопанство. Само за няколко години диктатура (супер централизирано
управление), генералът извършва тотална радикална промяна в страната, в резултат на която тя се
изкачва на 10-то място в света по стопанско
развитие. По-късно, отново чрез диктатура (пределно висока степен на централизирано
управление) генерал Пиночет, без помощите на
Международния валутен фонд, Световната банка
или някаква друга външна икономическа институция или дори отделна държава, за 10-годишен период (до доброволното предаване на управлението
на страната на цивилно правителство) извършва такава колосална промяна, следствие на която Чили
ликвидира съществуващата до неговото идване на
власт външна задлъжнялост, а стопанският живот
получава такова оживление, че и до сега, безработицата там не прекрачва 2,4 % от работоспособното население. Към тези примери може би не е
никак излишно да се припомни, че при еднопартийна система , под ръководството на Китайската
комунистическа партия (отново проява на максимален централизъм в управлението на страната)
Китай осъществи и продължава да извършва такава радикална промяна, включително и в стопанската сфера, която обуславя в последните 10-15 години ежегоден прираст на брутен вътрешен
продукт, измерващ се с двуцифрено процентно число и даващ основание на съответните специалисти
в света да вещаят излизането му към 2030 година
на първо място в планетата - Земя по икономическа мощ.
Ако е вярно твърдението на българските
управници, че в годините от 1989 година насам у
нас е предприето извършването на радикална реформа (промяна), т.е. на остър завой по пътя на
стопанското ни развитие, то може да се разбере
как изглежда и от кибернетична (кибернетиката е
наука за “изкуството” да се управлява ефективно)
гледна точка решението на Държавата за абдикация от управлението на стопанския ни живот и найвече, последиците от него, ако си представим какви ще са последствията от вземането на остър
завой, когато не държим кормилото на автомобила.
А кибернетиката доказва неоспоримо, че една техническа система (каквато е всеки автомобил), колкото и сложна да е тя, винаги е много по-проста от
която и да е социално-икономическа система, каквато в случая е всяко едно национално стопанство.
Затова при осъществяване на остър завой в траекторията на развитието на националното стопанство,
толкова повече е необходимо Държавата по възможност най-здраво да държи неговия “волан”.
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ABSTRACT
The stability of the development of the social systems is determined by the degree of the efficiency and the
efficacy of the changes have been done. The last one depends of the correlation of the centralism and the decentralism
of the management.
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ПУБЛИЧНО–ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА КАТО НОВА ПАРАДИГМА
НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
Явор Марангозов, Милкана Мочурова, Георги Гетов - Икономически институт на БАН
Светла Бонева – Университет за национално и световно стопанство – София
Настоящото изследване осъществява ретроспективен анализ на произхода на публично-частните партньорства (ПЧП) и дефинира смисловото ядро на ПЧП. Представя се преглед на практиката на ПЧП в ЕС и причините
за тяхното все по-широко приложение. Анализира се участието на частния сектор при управлението на водните
ресурси в България, включително по отношение на ценообразуването в битовото водоснабдяване. На основата
на идентифицираните проблеми и очертаните предизвикателства се предлагат решения в контекста на устойчивото развитие.
Ключови думи: публично-частно партньорство, цени, Европейски съюз, водни ресурси, концесии
Key words: public-private partnerships, prices, European union, water resources, concessions

1. Произход, еволюция и същност на ПЧП
ПЧП възникват през втората половина на XIX
век като средство за съвместно изграждане и последваща експлоатация на капиталовоинтензивни
публични услуги. Като примери могат да бъдат изтъкнати следните първи местни ПЧП в някои европейски държави: в Белгия - “Акционерно дружество Брюкселски икономични бани” от 1877 г.,
“Национално дружество междуселски железници”
от 1884 г., ПЧП за дистрибуция на вода от 1907 г.;
в Германия - “Общо Берлинско дружество за производство на електричество” от 1895 г.; във Франция - “Френска петролна компания” от периода между двете световни войни; в Испания - “Арендаторна
компания на петролния монопол” от 1928 г.; в бивша Чехословакия - хидроелектрически централи също така от периода между двете световни войни1 .
С най-голяма популярност от периода на възникване на ПЧП се ползва международната “Универсална компания Суецки морски канал” от 1854 г.
В съвремието безпрецедентният растеж в броя
на ПЧП се дължи на “атрофията” на голяма част
от публичните услуги (телекомуникации, енергетика, ВиК, транспорт, здравеопазване, обществено
осигуряване), поради фактори от разнородно естество: неефективност, водеща началото си от догмата на публичния монопол; ускоряваща се честота на технологични промени, обуславяща необходимостта от значителни инвестиции; възобновяване на либералната идеология на мястото на провала на марксистката в редица държави.
Неразделна съставна част от обяснението на
понятието ПЧП представлява прецизирането на неговата дефиниция, която същевременно да покрива всички случаи на ПЧП. В този смисъл е необходимо да се отбележи, че ПЧП се използва в академичната и бизнес общност като понятие за обозначаване на многобройни форми на междуорганиза-

ционни споразумения за съвместна дейност, в които участва като съдружник най-малко едно публично предприятие и които същевременно включват както ПЧП, организирани като капиталово дружество или капиталови ПЧП, така и ПЧП, представляващи чисто договорно отношение или некапиталови ПЧП. Към капиталовите ПЧП се отнасят: съвместните предприятия (джойнт венчърс) и частичните поглъщания на публични предприятия от частни предприятия посредством приватизация, а некапиталовите ПЧП обхващат договорни споразумения за съвместна дейност предимно във формата
на консорциуми.
Следователно дефиницията на хетерогенното понятие ПЧП се състои от следните 3 необходими и достатъчни съставни части:
1. Некапиталови ПЧП - за разлика от еднократните транзакционни пазарни взаимоотношения
некапиталовите ПЧП представляват относително
трайни междуфирмени споразумения за сътрудничество, включващи потоци и връзки, в които се
използват ресурси и управленски структури от наймалко едно публично и едно частно автономни предприятия за съвместното осъществяване на индивидуални цели, свързани с фирмената мисия на всяко от предприятията-организатори.
2. Капиталови ПЧП:
2.1. Съвместни предприятия (джойнт венчърс)
- съвместното предприятие представлява новообразувана организационна единица, отделна от, но
чийто капитал е притежаван поне от две независими помежду си и запазващи своите собствени
дейности публично и частно предприятия.
2.2. Частични поглъщания на публични предприятия от частни предприятия посредством приватизация - частичните поглъщания представляват
хибридна опция между двете алтернативи - цялостно поглъщане и съвместно предприятие. Под час-

1 Вж. подр. Prieto Gonzбlez, L. F. (1996): Las Empresas Mixtas Locales, Editorial Montecorvo, Madrid, p. 46-49
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тични поглъщания се разбират поглъщания от само една частна фирма или от няколко частни фирми на част от капитала на публична фирма. По този начин частичните поглъщания комбинират някои
от характеристиките както на цялостните
поглъщания, така и на съвместните предприятия.
От една страна подобно на цялостните поглъщания те включват придобиването на капитал на съществуваща публична фирма, а от друга страна
подобно на съвместните предприятия те включват
поделянето на контрола на организационна единица с други съдружници.
2. Приложение на ПЧП в ЕС
1. Състояние на политиката за поощряване на
ПЧП в Европейския съюз (ЕС)
ЕС няма целенасочена обща политика в подкрепа на ПЧП. В същото време през последните години се наблюдават редица официални изявления
на институциите на ЕС в тяхна подкрепа. Бавният
растеж на приложението на ПЧП в ЕС в последното
десетилетие в сравнение с този в други страни от
ОИСР се дължи на значителната несигурност по
отношение на съвместимостта на смисловото ядро на ПЧП с регламентите и директивите на ЕС. Тя
има негативно отражение и върху стремежа на отделните страни – членки да развиват политики, поощряващи ПЧП, защото подобни политики трудно
се съчетават с празнотите на европейското законодателство в областта. Все пак трябва да се отбележат и редица инициативи на ЕС, които по същество представляват важни предпоставки за бъдещото развитие на ПЧП. Сред тях са възприетите нови
техники на отчитане на ПЧП от Евростат2 , приемането на Зелената книга за ПЧП, обществените поръчки и концесиите и др. Подобни отделни инициативи не са в състояние да задвижат мащабни
процеси, които да доведат до създаването в ЕС на
пазар на обществените поръчки, осъществявани
посредством ПЧП, но биха могли да се разглеждат
като една добра база за това. Практиката показва,
че ЕС е страна в ПЧП най-често при изграждането
на трансевропейските транспортни коридори и във
водния сектор.
2. Предпоставки за развитието на ПЧП в ЕС
Разширяването на ЕС води до разрастване на
единния вътрешен пазар до 452 млн. потребители.
Така той изпреварва по големина пазара на САЩ
и се превръща в най-големия пазар в евроатлантическото пространство. Постигането на висока конкурентоспособност на европейската икономика е
основна цел на съюза, заложена в Лисабонската
стратегия, според която ЕС трябва да се превърне
в най-конкурентоспособната икономика в света до

2010 г. Друга основна цел пред ЕС е намаляването на икономическите и социалните различия (повишаване сближаването на икономическото развитие) както между, така и в рамките на отделните
страни-членки.
Реализацията на тези цели зависи от много
фактори, сред които количеството и качеството на
инфраструктурата и публичните услуги в Европа.
Позитивният ефект от нарастването на публичните
инвестиции върху конкурентоспособността на една страна е широко признат. Инвестициите в публичния сектор като процент от БВП на ЕС обаче
постепенно намаляват. Това се разглежда като един
от факторите, допринасящи за забавянето на ръста на икономическия растеж, сближаването и конкурентоспособността в ЕС. При тези условия разпространението на ПЧП и тяхната роля за повишаване общото равнище на инвестициите в разширения ЕС нарастват. Това са основните причини за
нарастването на интереса към ПЧП в ЕС през последните години.
3. Основни трудности при прилагането на ПЧП
в ЕС
В практиката на ЕС има малко примери, при
които грантовото финансиране от бюджета на ЕС
се съ-финансира от частни източници. Правителствата на страните-членки предпочитат това да става
с публични ресурси от националните бюджети.
Реално не съществува причина, поради която правителствата да се въздържат от съфинансиране на
грантовете от бюджета на ЕС с частни ресурси, подобни намерения са дори насърчавани в редица
официални изявления на висши представители на
европейската администрация. На практика обаче
дискутираната схема на съфинансиране (ПЧП) се
използва рядко. Причините за това биха могли да
се сведат до:
- несигурност относно документацията и протичането на тръжните процедури по избор на частния партньор;
- усложняване на процеса по осигуряване на
съфинансиране. Съфинансирането на еврогрантовете със средства от националните бюджети на
страните-членки е много по-лесно от организирането на тръжни процедури за избор на частен партньор;
- малкото прецеденти на подобни практики също допринасят за предпазливостта на правителствата на страните-членки от използване на подобни
“хибридни” инструменти.
В ЕС ПЧП се възприема предимно като нова
форма на организиране на обществени поръчки,
която обхваща процеса на организирането на тръж-

2 Eurostat Press Release ( STAT/04/18), 11 February 2004

Публично–частните партньорства като нова ...

ната процедура и следенето на изпълнението на
поетите ангажименти от партньорите до завършването на обекта на проекта. Липсата на опит в
подобни проекти е едно от основните предизвикателства пред публичния сектор, което изисква укрепване на административния капацитет, по-конкретно инвестиции от страна на публичния сектор
за запознаване с принципите на ПЧП и развитие на
умения за работа със съответните тръжни процедури.
Съществуват доказателства, че приложено по
подходящ начин, организирането на обществени поръчки на принципа на ПЧП осигурява по-добри резултати в сравнение с възлагането на обществени
поръчки посредством традиционните тръжни
процедури. От друга страна, не бива да се приема
и тезата, че ПЧП е панацея, защото то не е подходящо във всички случаи. Приложението на ПЧП в
ЕС се е утвърдило при изпълнението на обществени поръчки в определени сфери като изграждане
на физическа инфраструктура, изпълнение на
сложни инвестиционни проекти и публични услуги.
3. Приложение на ПЧП в битовото водоснабдяване в България
От гледна точка на концепцията за устойчиво
развитие управлението на водният сектор3 е установяване на такова управление на водите, чрез което да бъдат задоволени потребностите от вода в
необходимото количество и качество както за оси-
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гуряване на живота и здравето на населението, така и за производството на селскостопанска продукция за промишлеността, транспорта и енергетиката, при осигуряването на условия за възпроизводството и развитието на водните екосистеми.
При присъединяването си към ЕС България
трябва да изпълни изискванията на редица директиви, които определят стандарти за качеството на
питейната вода, за максимални равнища на нитрати в източниците на питейни води и в повърхностните води, за системите за мониторинг на водите.
Всички населени места с над 2000 екв. жители
трябва да се свържат към канализационна система и отпадъчните води трябва да се третират с цел
постигане на определени качествени равнища.
Основните проблеми във водния сектор в
България са свързани със състоянието на водоснабдителните и канализационни системи4 :
• Въпреки високата степен на изграденост на
водоснабдителните системи в населените места,
по-голямата част от тях - над 88% са изградени от
азбестоциментови и стоманени тръби в периода
1960-1980 г. Това прави тези системи морално и
физически амортизирани, с висока аварийност, ниска ефективност при експлоатацията им и високи
загуби.
• Подобно е и състоянието на изградените канализационни системи на населените места. Поголямата част от тях са изграждани в периода 1960-

Таблица 1. Обобщение на инвестиционните потребности за публичния сектор според прилагащите
програми (млн. лв.)

Сектор
Води

Разходи за периода на планиране
Общо
До
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Общо
р-ди 2005 г.

След
% от
2009 г.
общото

8147

591

497

626

714

833

882

3552

43,6

4004

Отпадъци
871
Контрол на
91
промишл.
замърсяв.
Големи
1285
горивни
инстал.
Общо
публични 10394
инвестиц.

103

100

101

105

56

61

423

48,7

344

31,5

14,5

14

13

11

7

59,5

65,4

0

267

321

383

314

0

0

1018

79,2

0

992,5

932,5

1124

1146

900

950 5052,5

48,6

4349

Източник: МОСВ, Националната стратегия за опазване на околната среда и план за действие 2005-2014,
дек. 2004 г.
3 по смисъла на Рамковата директива за водите
4 Вж. подр. Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор, май 2004
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1970 г. Над 20% от тях са амортизирани и се нуждаят от реконструкция. Част от тях не са оразмерени да проведат всички води на потребителите и
се нуждаят от разширение и подмяна.
• За подобряване качеството на повърхностните води е необходимо да се изградят пречиствателни станции за отпадъчни води в голям брой населени места.
По време на преговорите по Глава 22 “Околна
среда”са изяснени параметрите на финансовите
ангажименти, които страната поема при прилагане на достиженията на правото на ЕС, и са разработени прилагащи програми за инвестиционно-тежките директиви. За изпълнението на някои директиви са договорени преходни периоди.
Националната стратегия за околна среда и
план за действие (НСОСПД) 2005-2014, приета
през декември 2004 г., обобщава актуалната информация за инвестиционните потребности в околната среда и в частност във водния сектор.
По отношение на водния сектор прогнозите на
необходимите общо инвестиционни разходи в периода 2005-2009 г. са 3552 млн. лв. (табл. 1) или
710,4 млн. лв. средногодишно. За сравнение: по
предварителни данни на НСИ за 2003 г. инвестиционните и оперативните разходи за водните ре-

сурси са 226,6 млн. лв., т.е. 32% от необходимите.
Тези сравнителни данни доказват нужда от значителни инвестиции, които са необходими за постигане съответствие със стандартите на ЕС и големи
оперативни разходи за поддържане на съоръжения,
мониторинг и др. Следователно за да се постигнат
изискванията на ЕС, разходите за водните ресурси
в предприсъединителния период и в първите години след присъединяването трябва да са значително повече от сегашното ниво на разходите както
като абсолютна сума, така като дял от БВП. Само
чрез публично или частно финансиране няма да е
възможно да се постигне съответствие с европейските стандарти във водния сектор в планираните
срокове. Следователно остава третата възможност
за финансиране, а именно комбиниране на частни
и публични ресурси под формата на ПЧП.
През 90-те години се проведоха редица реформи за преструктуриране на ВиК сектора5 , многобройни законодателни промени, преобразуване
на търговски дружества и комбиниране формите
на собственост. През 1999 г. се създава първото
ПЧП в битовото водоснабдяване. След проведен конкурс софийската система за ВиК е отдадена на
концесия на фирмата “Интернешънъл уотър” за
период от 25 години. Инвестиционната програма

Направени инвестиции
Предвидени инвестиции според Анекс 5
Изискване за минимална инвестиция

Обем на направените инвестиции

90000000

80000000

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0

1ДГ + 2ДГ

2ДГ + 3ДГ

3ДГ + 4ДГ

Период от две поселедователни инвестиции
ДГ = договорна година
Изт: Отчет на фирма “Софийска вода”

Фиг.1 Сравнение: Направени инвестиции/ изискване за минимална инвестиция - млн. лв.
5 Вж. подр. хронология на реформите в Националната стратегия за управление и развитие на водния
сектор
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се финансира от ЕБВР и чуждестранните акционери на фирмата. Концесионерът е поел ангажимент
за инвестиции от 152 млн. долара, поддържане на
определено ниво на услугите и цените на доставяната вода.
Все още е рано да се направи оценка на ролята на ПЧП “Софийска вода” за подобряване управлението на водните ресурси. Резултатите от изпълнението на договора не са еднозначни. От една
страна направените инвестиции от фирмата са повече от договорените (фиг. 1) и има подобряване
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на мениджмънта на предприятието (напр. оптимизиране на разходите за персонал, въвеждане на
иновации като аутсорсинга и т.н.). От друга страна
има конфликт между Община София и концесионера относно признаване размера на направените инвестиции. Например инвестициите в софтуер
и интерфейс за обслужване на клиентите са 30%
от общия размер на инвестициите и надвишават
инвестициите за третиране на питейните и отпадъчните води и за канализация (табл. 2).

Таблица 2. Инвестиции от фирма “Софийска вода” по категории в млн. лв.

Инвестиционна
категория

2000

Пречистване на
водата
1 319 420
Водоснабдяване и
водоразпространение
10 766 500
Канализация
42 805
Пречистване на
отпадъчни води
0
Сградни
отклонения и
водомери
414 217
Обслужване на
клиенти и друг
интерфейс
14 719 700
ОБЩО

27 262 642

2001

2002

2003

Общо

%

7 495 874

6 786 621

523 549

16 125 465

12%

17 250 996
4 631 319

9 493 759
3 834 291

4 868 215
1 877 258

42 379 469
10 385 674

33%
8%

2 804 156

571 093

4 432 707

7 807 956

6%

5 623 623

3 586 860

4 419 276

14 043 976

11%

14 655 568

7 679 620

2 380 467

39 435 355

30%

52 461 537

31 952 244

18 501 472

130 177 895 100 %

Изт: Отчет на фирма “Софийска вода”

Някои от основните проблеми при управлението на концесията са следните:
• ПЧП е създадено без Законът за водите да
регламентира ясно тези нови обществени
отношения, без да е създаден независим регулаторен орган, който да контролира ценообразуването. Едва в началото на 2005 г. /т.е. 5 години
след началото на концесията/ е приет Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ДВ бр. 18/ 25.02.2005), който регламентира дейността на ВиК операторите и създава
комисия за регулиране на цените и качеството на
ВиК услугите. За първи път се въвежда и изискване за разработване на дългосрочна стратегия за
управление и развитие на ВиК сектора в България
и за изготвяне на бизнес-планове от ВиК опера-

торите.
• До момента управлението на търговските
дружества ВиК се извършва при липса на национална стратегия за развитие на отрасъла водоснабдяване и канализация и без ясни и конкретни цели,
които да подобрят ефективността на работата и качеството на водните услуги.
• Липсва на капацитет за организиране на търгове и провеждане на преговори за сключване на
договори и управление на концесиите. Например
при концесията на “Софийска вода” АД ключов елемент е формулата за определяне цената на водата,
при която възниква съмнение относно отразяване
на реалните капиталови и оперативни разходи и
опасение, че ползите от подобряване на ефективността остават само за акционерите на фирмата6 .

6 EBDR 2002, working paper 75, цит. по REC, Environmental Financing in CEE 1996-2001, 2003, p. 59
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4. Цената на водата съгласно концесионния
договор
Формулата, по която се индексира тарифата
съгласно договора е един от основните фактори,
моделиращ взаимодействието между потребителите и фирмата “Софийска вода”, от една страна, а
от друга, помага да се опишат темповете на
печалбите, пропорциите, условията и направленията в развитието на сектора в микроикономически
аспект. Формулите се създават и усъвършенстват
заедно с развитието на пазарното стопанство и взаимоотношенията между потребителите и концесионера.
Представена е формулата за индексация на

тарифите на “Софийска вода” и са очертани проблемите и начините за тяхното решавана в зависимост от наличната информация до 2005 година.
Стремежът е да се покаже формулата в нейната цялост с цел да се оцени разностранно влиянието на факторите върху потреблението и потребителите в частност.
Tcy =

[T

bidcy

]

+ ∑ Acy × I cy + Pcy ,

където:
I1 = 1
I 2 = I1 x
за cy>2

[

]

Icy = Icy - 1 × 1 + δI cy ;

δI cy = [WUEcy δ Uecy + WEcy δ Ecy + WLcy δ Lcy + WELcy δ Eky + βWFOcy δ Focy + βWFDcy δ FDcy ]

(

'
"
WUE = αWUE
+ βWUE

(
= (αW
= (αW

)
+ βW )

)

WE = αW + βW
WL
WE

'
E
'
L
'
EL

"
E
"
L

"
+ βWEL

)

Pcy = P + P
'
cy

''
cy

в случая α = 1, β = 0, но само когато равностойността на един лев е едно евро. Коефициентите сменят стойностите си, когато един лев е различен от едно евро.
Pcy – преизчисляване на тарифите за текущата година;
P‘cy – перманентно преизчисляване на тарифите за текущата година;

P“cy – базово преизчисляване на тарифите за
текущата година;

∑A

cy

- сумата от всички корекции на тари-

фите;

Tbidcy - тарифа, която следва трябва да се приложи в годишният коефициент на су, но преди
индексацията.

ИНДЕКСИ

Позиция

δ UE
δE
δL
δ EL
δ FO

Промяна в разходите δ item
0

[((CPI − CPI )/ CPI )]
[((LCI − LCI )/ LC Im cy − 1)]
[((EL − EL )/ EL )]
[1 + ((EUI − EUI )/ EUI )]×
[1 + ((FX − FX )FX )]
[((FX − FX )/ FX )]
mcy

mcy −1

mcy

mcy −1

mcy −1

mcy −1

mcy

mcy −1

mcy −1

mcy

mcy −1
−1

mcy

δ FD

mcy

Където:
cy – договорна година;
mcy – предходен месец преди корекция на
тарифите;

mcy −1

mcy −1

mcy −1

mcy −1

mcy −1 = mcy - първата месечна корекция на
тарифите;
CPI – потребителски индекс;
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LCI – корекция на CPI в зависимост от динамиката на БВП;
EL – индекс на цената на електроенергията;
FX – обменен курс на българският лев спрямо еврото;
EUI – индекс на потребителските цени на страните от ЕС.
На база на така изготвената формула могат
да се откроят проблеми да се направят следните
по-важни изводи:
Либерализацията на цените през периода на
прехода към пазарна икономика доведе до намаляване на потребителската полезност за крайните
потребители. Това се дължи на обстоятелството,
че при прехода към пазарна икономика, либерализацията на цените в България, и в частност за фирма “Софийска вода”, предизвика рязко повишаване на цените на водните услуги и доведе до ценови
деформации и стремеж за бързо забогатяване от
страна на концесионерите. Либерализацията на търговията във водния сектор също повлия негативно
върху полезността на потребителя.
Индексът LCI, включен във формулата, влия
благотворно върху изменението на цената.
Регресионните коефициенти на този фактор във
формулата са с положителни стойности.
Следователно индексът LCI е решаващ за нарастване на цените във водния сектор. Този индекс и в
бъдеще ще влияе върху ценовия ръст. Факторът
CPI също допринася за растежа на цените на водните услуги. Ако се приеме, че този фактор отразява и еластичността на търсенето от цената, то
неговото влияние е положително.
Корелацията между променливите включени
във формулата е по-голям от 0.770. Това означава,
че влиянието на тези фактори не е определящо върху изменението на цената, ако се разглеждат по
отделно – и те трябва да се съчетават по между си
при изследване на изменението на цената на водните услуги.
Формулата позволява да се оцени изменението на цената чрез качествени показатели (променливи), трансформирани чрез индекси в количествени. Тъй като цената за повечето години на прехода
нараства, то резултатите за регресионните коефициенти следва да бъдат положителни.
Подобряването на тези променливи, включени във формулата, в макроикономическа перспектива би довело до намаляване, или задържане на
цените на водните услуги. Като се има предвид, че
водният сектор е монополен, то неговото положение ще доведе до увеличаването на цената.
Чрез индексните изчисления на променливите във формулата се прави опит да се отразят
темповете, пропорциите, условията и направлени-
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ята в развитието на националната и европейската
икономики. Те позволяват да се изрази влиянието
на основните фактори – косвени и преки. Косвени
– работна сила, инвестиции, материални разходи,
инфлация, амортизация, държавни разходи – чрез
показателя LCI и преки – СРI. Това позволява да се
променя цената чрез промяна в техните съотношения – чрез нарастване и/или намаляване на някои от тях.
Тази формула може да се използва за прогнозиране на динамиката на цените в зависимост
от съответната динамика на променливите.
Формулата позволява многовариантни решения за
динамиката на цените в зависимост от макроикономическите променливи. Съставянето, проиграването и решаването на различни варианти на формулата (чрез различни комбинации от променливи)
е важно средство за анализиране и очертаване на
тенденциите, от които зависи изменението на
цената. Прилагането на допълнително използвани
качествени и количествени показатели позволява
разностранно измерване и по-социално адаптиране на цената към претенциите на потребителите и
изискванията на пазара. Формулата, трябва да има
преди всичко оценъчно предназначение и тя трябва
само да очертава насоките на влияние на макроикономическите фактори върху цената. Формулата
по-скоро трябва да подскаже колко силно е влиянието на всеки от използваните фактори, отколкото
да определя крайната цена.
Многообразието в цените на водните услуги
се предопределя и от качеството на наличната
информация. Ето защо, тази формула може да се
приеме само като средство за очертаване на насоките на факторните влияния.
От тези изводи следва, че приоритетите за ценообразуването във водният сектор се свеждат до
определянето на подходящите независими променливи и начините за тяхното активизиране, за да се
създаде благоприятна среда за вземане на конкретни решения от стопанските субекти.
Анализът на формулата дава основание да
считаме, че приоритетни направления на фирмената икономическа политика от страна на “Софийска вода”, следва да бъдат:
• поддържане на фирмена стабилност, но в
една задължително стабилна макроикономическа
среда;
• инвестиции във физически капитал;
• инвестиции в човешки капитал;
• висока заетост и подобряване използването
на работното време;
• подходяща фирмена политика на доходите;
• разгръщане на иновационния процес;
• развитие на научно-техническото развитие;
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• модернизация на потребителските и производствените структури;
• развитие на финансовата система и повишаване способността и да мобилизира ресурси;
• регулация, дерегулация, конкуренция и предприемчивост;
• отвореност на фирмите от водния сектор
към европейските и глобалните пазари;
Изводи
ПЧП се налагат като ефективен начин за съфинансиране на инфраструктурни проекти и обединяване на човешки и финансови ресурсите на публични и частния сектор за постигане на устойчиво
развитие.

Има рискове при прилагането на ПЧП, но с
подходяща регулаторна рамка те могат да се избегнат и рискът оптимално да се разпредели между частния и публичния сектор, вкл. да се повиши
полезността за потребителите чрез ефективен ценови контрол.
В условията на недостиг на публични ресурси
и необходимост от значителни инвестиции и капацитет за изпълнение на екологичните стандарти на
ЕС ПЧП са една от малкото реалистични възможности за значително увеличаване в краткосрочна
перспектива на финансиране опазването и възстановяването на водите в България и посрещане предизвикателствата на членството в ЕС.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A NEW PARADIGM OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ITS APPLICATION IN MANAGING
WATER RESOURCES IN BULGARIA
Iavor Marangozov, Milkana Mochurova, Georgi Getov
Institute of Economics, Bulgarian Academy of Sciences
Svetla Boneva - University of National and World Economy - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
This research carries out a retrospective analysis of the origin of public-private partnerships (PPPs) and defines its
main semantic body. A review of PPPs practice in the EU is presented, as well as the reasons for their wider practical
application. The private sector participation in water resources management in Bulgaria is analysed, including aspects
of pricing in urban water supply. Solutions in the context of sustainable development are proposed on the base of
identified problems and challenges.
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ТРАНСПОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДИРЕКТИВИ ЗА ОКОЛНАТА
СРЕДА - ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА
ИКОНОМИКА
Мария Андреева
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Задължително условие за присъединяването на страната ни към Европейския съюз и за ползването на
финансовите инструменти на общността не само за сектор околна среда, но и за почти всички сектори на
икономиката, е хармонизирано и прилагано на практика в България европейско екологично законодателство.
Транспонирането на европейските директиви за околна среда води не само до директни ефекти, свързани с
подобряване качеството на живот на хората и запазване на тяхното здраве. Спецификата на инвестициите в
околна среда се състои в това, че ползите от вложенията, направени от едни стопански субекти и отрасли се
разпростират в почти всички други сфери на икономиката. По този начин транспонирането на европейските
директиви за околната среда се превръща във фактор за устойчиво развитие на българската икономика като
цяло.
Ключови думи: устойчиво развитие, европейски директиви, околна среда.
Key words: sustainable development, european directives , environment.

Един от основните компоненти на процеса на
интеграция в Европейския съюз е приемането и
приспособяването на достиженията на европейското право /acquis communautaire/ към средата на
съответната страна- кандидатка. Това налага задълбочена преценка и своевременни промени в
правните актове, които са необходими в България,
за да извършва тя по-ефикасно своята интеграция
в ЕС, както и внимателен анализ на регламентите
и директивите, използвани в европейското право,
на фона на реалните възможности за прилагането
им в България.
Особено място сред Европейските директиви
имат директивите за околната среда, които, макар
да не обвързват държавите-членки така директно,
както регламентите, поставят достатъчно категорични условия и ограничения по отношение на природоползването и природоопазването, съдействат
за балансирано ограничаване на негативните последици от антропогенната дейност и за запазване
на екологичното равновесие. Директно или косвено обаче, тяхното въздействие е насочено към запазване и поддържане на устойчивото развитие на
икономиката, като предопределяща подсистема на
обществения живот.
Въвеждането на Европейските директиви за
околната среда е съпроводено от различни по посока (положителни и отрицателни) и същност (икономически, социални, и др.) въздействия, засягащи икономиката на всички нива – предприятия,
отрасли, национална икономика. На някои от проблемите на транспонирането на европейските ди-

рективи за околна среда, като фактор /предпоставка/ за устойчиво развитие е посветено следващото изложение.
Директивата, като основен елемент на вторичното право на Европейския съюз, е акт, който не
замества автоматично съответните национални
правни норми, но тя задължава страната-членка да
съобрази своето национално законодателство с правото на Европейския съюз. Всяка страна от ЕС има
право да прецени по какъв начин и с какви средства да въведе съдържанието на Директивата в своето национално законодателство. Това означава, че
за съответните национални органи, както и за физическите и юридическите лица от страната-членка правата и задълженията се пораждат, едва след
като влязат в сила националните правни актове, с
които дадената Директива се въвежда в националното законодателство.
На 30 юни 2003 година в Брюксел бяха закрити преговорите за присъединяване на България
към ЕС по Глава 22 “Околна среда”, като преговорите по тази твърде тежка преговорна глава приключиха с година и половина по-рано от
планираното. Може да се каже, че понастоящем
българското законодателство в областта на околната среда е в пълна хармонизация с изискванията
на правото на ЕС по Глава “Околна среда”. Високите
разходи, свързани с прилагането на някои от европейските директиви обаче, наложиха договарянето
на преходни периоди за постигане целите им. 1

1 България получи 8 преходни периода - за съдържанието на сяра в течните горива - до 2011 г.; за емисиите
на летливи органични съединения при съхранение и транспортиране на петрол - до 2009 г.; за събиране и
рециклиране на отпадъци от опаковки - до 2011 г.; за депониране на определени видове течни отпадъци - до
2014 г.; за унищожаване на определени видове отпадъци - до 2009 г.; за обработка на градските отпадъчни води
- до 2014 г., и за замърсяване на въздуха от големите заводи за преработка на отпадъци - до 2014 г. – бел. авт.
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Най-съществените промени в хармонизираното с европейското право българско законодателство се отнасят до следното: решаването на многобройните екологични проблеми ще се основава на
принципите на устойчивото развитие; въвеждане на
законови норми, намаляващи и предотвратяващи
риска за човешкото здраве; предимство на предотвратяване на замърсяването, пред последващо отстраняване на вредите; прозрачност в процеса на
вземане на решения; замърсителят плаща; съхраняване на био-разнообразието за идните поколения;
разширяване на обширните чисти територии на
страната, с оглед подпомагане развитието на
икономиката.
Законодателството на ЕС в областта на околната среда съдържа около 300 нормативни документа, и включва: директиви, регламенти, решения и препоръки, както и техните изменения и
допълнения. Към тях се прибавят голям брой комюникета и други документи, засягащи политиката на ЕС в областта на околната среда. Основата
на екологичното законодателство, обаче, се състои от около 70 директиви и около 20 регламента.Транспонираните европейски директиви за околната среда, в хода на завършилия с България преговорен процес, според своята насоченост, са ориентирани към промени в законодателната дейност,
в следните сектори: “Хоризонтално законодателство; “Качество на въздуха”; “Управление на отпъдците”, “Качество на водите” и “Контрол на промишленото замърсяване и управление на риска”.
Хоризонталното законодателство се отнася поскоро до въпросите на управлението на околната
среда, отколкото до специфични сектори, продукти и видове емисии. Директивите в този сектор засягат събирането и оценката на информация относно околната среда и широкия обхват от човешки дейности, които оказват въздействие върху околната среда. Информацията може да бъде резултат на оценката на въздействието върху околната
среда (ОВОС) на проекти или планове за развитие,
под формата на сведения за околната среда за обществен достъп, или като изисквания и процедури
за отчитане прилагането на екологичните директиви.
Към сектора са включени и Регламент за Европейската агенция по околна среда, чиято цел е да осигурява информация за околната среда, както и
Регламент за програма LIFE, установяваща финансов инструмент за действията, подкрепящи принципа “замърсителят плаща” и другите принципи за
подпомагане политиката на ЕС.
Качество на въздуха. Законодателството в този раздел съдържа нормативни актове, засягащи
общата оценка и управление на качеството на
въздуха. В тази група се включват Рамковата ди-

ректива 96/62/ЕС относно оценката и управлението на качеството на атмосферния въздух и дъщерните към нея, установяващи норми за нивата
на съответните замърсители. Към тази група се
отнася и директивата за замърсяването на атмосферния въздух с тропосферен озон. Разпоредбите
на Рамковата директива по отношение на отделните показатели започват да се прилагат едва след
приемането на т.нар. “дъщерни” директиви към нея,
установяващи норми за нивата на отделните
замърсители. Разделът включва още актове, свързани с контролните механизми за емисиите от подвижни източници, т.е. свързаните с транспорта емисии от моторни превозни средства и горива. Законодателството в този раздел относно контролните механизми за емисиите от стационарни източници,
засяга емисиите от промишлени инсталации и производство на енергия, както и емисиите от инсталации за изгаряне на отпадъци.
Друга група важни нормативни актове на ЕС в
раздел “Качество на въздуха” се отнасят до задълженията на страните-членки в рамките на международните конвенции в областта на трансграничното замърсяване на въздуха, изменението на климата и защитата на озоновия слой.
Управление на отпадъците. Общата структура на ефективен режим за управление на отпадъците се установява с Рамковата директива 75/442/
ЕЕС за отпадъците и допълващата я директива 91/
689/ЕЕС за опасните отпадъци, както и с Регламента за наблюдение и контрол на доставките на
отпадъци в рамките на, за и извън Европейския
съюз. Тези две директиви установяват рамката на
структурата на управление на отпадъците, която е
развита в два типа дъщерни директиви. Едната група установява изискванията за разрешаване и експлоатация на съоръженията и инсталациите за обезвреждане на отпадъците (депа и инсталации за
изгаряне). Другата група разглежда специфични типове отпадъци като: отработени масла, батерии и
акумулатури и излезли от употреба стари
автомобили, и др.
Качество на водите. Т.нар. “комбиниран подход”, който в европейското законодателство се прилага по отношение качеството на водите, се осигурява от Рамковата директива 2000/60/ЕС за водите.
Тя цели да установи рамка за постигането на четири основни цели на устойчивата политика в областта на водите: достатъчно осигуряване на питейни
води; достатъчно осигуряване на вода за други икономически нужди; опазване на околната среда; предотвратяване на негативния ефект от сушите и
наводненията.
Законодателството на Европейския съюз в сектора “Качество ва водите”, се разделя тематично

Транспонирането на европейските директиви за ...

по следния начин:
- Законодателство, насочено към осигуряване и опазване качеството на водите;
- Законодателство, насочено към контрол на
емисиите;
- Законодателство за установяване на общи
правила за мониторинг и докладване на данните.
Контрол на промишленото замърсяване и управление на риска. Екологичното законодателство
в този раздел покрива три области: контрол на промишлени емисии; контрол на опасността от големи аварии с опасни вещества; екологични одити и
еко-етикети.
В първата група законодателни актове се
включват директиви, които установяват изискванията за разрешения за експлоатацията на определени промишлени обекти, така че да се контролират
емисиите във въздуха и водите, както и отпадъците.
Втората група изисква от предприятията да
идентифицират основните опасности от инциденти
при тяхната производствена дейност и да предприемат мерки за контролирането им и за ограничаване на техния ефект.
Третата област покрива регламентите относно Схемата за еко-управление и одит /СЕУО/ и относно еко-етикетите. Регламентът за СЕУО насърчава доброволното участие на промишлените предприятия за изграждане на вътрешни екологични управленски схеми и програми за одит, като средство за подобряване качеството на околната среда.
Наредбата за еко-етикетите установява европейска схема за награждаване с еко-етикет, която е
предназначена за подпомагане на проектирането,
производството, маркетинга и използването на
продукти, които по време на целия им жизнен цикъл имат намалено въздействие върху околната
среда.
Какви са най-важните благоприятни последици от транспонирането на европейските директиви
за околна среда, които съдействат за устойчивото
развитие на икономиката , има ли този процес и
негативни ефекти, заплашващи устойчивото
развитие, и кои са те?
Може да се каже, че положителните промени,
които ще настъпят в България вследствие приемането и прилагането на европейското екологично право и присъединяването към ЕС в областта на околната среда, са две групи:
1. Преки ефекти, произтичащи от изпълнението на ангажиментите в областта на околната среда,
поети във връзка с членството на България в ЕС;
2. Непреки ефекти.
Преките ефекти са свързани с това, че подобрената околна среда ще доведе до подобряване качеството на живот, здравето, бита и удобството на
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хората. Транспонирането на съответните директиви ще доведе например до постепенното увеличаване дела на хората, които са включени в канализационни системи, до включването на цялото население в организирана екологична система за събиране на битовите отпадъци и пр. Трябва да се има
предвид, че сега по-голямата част от малките населени места не се обслужват от организирана система за сметоизвозване, а около 40 % процента
от населението не е включено в канализационни
системи.
Подобренията, свързани с прилагането на европейските директиви за околна среда ще изискват значителни инвестиции, но за целта ще се използват предприсъединителните фондове, а след
присъединяването ще бъдат използвани структурните фондове на ЕС. В тази връзка за периода до
2006 г. се очаква да бъдат отпускани безвъзмездно за България по 100 - 140 милиона лева годишно,
а след присъединяването тази сума се очаква да
нарасне пет и повече пъти. По същество това са
преки безвъзмездни средства за подобряване бита,
здравето и качеството на живот на населението,
чрез изграждане на общинска комунална инфраструктура на европейско ниво.
При отчитане на преките ефекти от прилагането на европейските екологични директиви трябва
да се има предвид и това, че от изградените с безвъзмездни средства съоръжения на публичната екологична инфраструктура ще се възползва и
бизнесът, който също ще ползва тези съоръжения
– водоснабдителни, канализационни и пречиствателни съоръжения за водите, както и съоръжения
за третиране на отпадъци. Например, изграждането на Национален център за третиране на опасни
отпадъци, финансирано по проект по ИСПА, ще
бъде необходимо и полезно, особено на по-малките предприятия, за които ще бъде невъзможно да
се справят с проблема за третиране на опасните
отпадъци от техните производства. В резултат на
подобрената околна среда, в частност - качеството
на водите, също ще бъдат спестени разходи за фирмите и отраслите- водопотребители, които в момента влагат значителни средства за предварително пречистване на водите преди ползването им за
различни цели, и т.н.
Ангажиментите, поети от нашата страна в хода на преговорите за членство в ЕС действително
изискват мобилизиране на значителни финансови
и човешки ресурси, както от страна на държавата,
така и от страна на бизнеса. Усилията, които държавата и бизнесът правят и ще правят за изпълнение на поетите ангажименти обаче водят не само
до разходи, но и до значителни ползи за обществото като цяло. При това, спецификата на инвестици-
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ите в околна среда се състои в това, че в редица
случаи ползите от вложенията, направени от едни
стопански субекти и отрасли се разпростират в други сфери, и по такъв начин се оказва, че сумата от
всички непреки ефекти от внедряването на отделните европейските директиви за околна среда понякога са по-големи от преките ефекти. Този факт
изисква при икономическите анализи непременно
за се търси и отчита т.нар. мултипликационен
ефект, който е: а/ постоянно нарастващ, умножаващ се, доколкото, проявил се в една сфера, предизвиква верижно ефекти и в други, по-пряко или
по-далечно свързани с първата, сфери; б/ синергетичен, т.е.по-голям от сумата от съставящите го
локални ефекти; в/ интегрален – както метричен,
така и неметричен ефект.
Непреките ефекти от въвеждането на европейските директиви за околна среда засягат почти всички отрасли и дейности на икономиката и обществения живот, като при това, значителна част от тях
са метрични ефекти.
Например, непряко от прилагането на изискванията на европейските директиви, ще се повлияят безработицата и бедността у нас, доколкото при
изграждането на новите съоръжения, отговарящи
на най-съвременните екологични изисквания или реконструкцията на съществуващите, в съответствие
с европейските директиви за околна среда /канализационните системи, пречиствателните станции
за отпадъчни води, депата за отпадъци, и т.н./, ще
се осигурят временни, а след пускането им в експлоатация – и постоянни работни места. Към момента са одобрени 15 големи инвестиционни мерки за финансиране по линия на ИСПА / 13 от тях
са в областта на водите, а 2 – от областта на управление на отпадъците/. Очаква се само за тези
проекти в процеса на изграждането на съоръженията да се създадат над 1500 временни работни
места. За периода на експлоатация на съоръженията /средно 20 години/ ще се подържат повече от
600 постоянни работни места.
Значителни непреки ефекти от прилагането на
изискванията на европейските директиви за околната среда ще се реализират в стратегическите за
развитието на България отрасли туризъм и селско
стопанство. Вече е създадена институционалната
основа за въвеждане в България на биологично селскостопанско производство. Разработени са и са
влезли в сила две Наредби, регламентиращи биологичното производство в България. Акредитирана
е българска сертифицираща организация, която да
издава сертификати на производители на биологични продукти и да контролира процеса на биологично производство.
По данни на Министерство на икономиката,

Световната организация по туризъм прогнозира увеличаване на чуждестранните туристи в България от
2.9 млн. през 2002 г. до 10.6 млн. през 2020 г.
При провеждане на подходяща политика от страна
на държавата и при благоприятно развитие на външните фактори, до 2006 г. приходите от международен туризъм се очаква да достигнат 1.6-1.8 млрд.
евро годишно. Основна предпоставка за развитие
на отрасъла е достигане на състояние на околната
среда, отговарящо на европейските и световните
стандарти. Развитието на отрасъла е свързано също с изключителния потенциал на българското биоразнообразие и пълното спазване на изискванията на всички европейски Директиви в областта на
биоразнообразието.
На следващо място, изграждането на обектите, финансирани със средства от ЕС, предоставя
определени възможности за строителния бизнес и
за отраслите, които доставят услуги и стоки, свързани със строителството на тези обекти.
Изграждането на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъците ще даде възможност и за участие на частни капитали в тази
дейност, която при добра организация може да бъде печеливша. Третирането на отпадъците в съответствие с европейските изисквания изисква по-сериозни инвестиции, тя вече не е изключителен ангажимент на държавата и това може да породи значителен икономически интерес за българския
бизнес.
При отчитането на непреките ефекти от прилагането на европейските директиви за околна среда е важно да се има предвид, че задължително
условие за ползването на финансовите инструменти на ЕС за почти всички сектори е хармонизирано
и прилагано на практика в България европейско екологично законодателство. Проектите в тези сектори могат да се одобряват при условие, че към тях
са приложени европейските изисквания за екологична оценка на проекти. Такива проекти са свързани например с изграждането на модерна национална транспортна инфраструктура, която без
съмнение ще е от полза не само за населението,
но и за бизнеса в страната, проектите за изграждането на нови промишлени обекти, за реиженеринг
на съществуващите, и др.
Стратегическо място сред такива проекти и
програми се отделя на онези от тях, които са насочени към ускореното развитие на аграрния сектор.
Както е известно, през 1999 г. МС прие Национален
план за развитието на земеделието и селските райони - 2000-2006г., по Специалната програма на
ЕС за присъединяване в областта на земеделието
и селските райони (САПАРД). Една от основните
цели на плана е “Устойчиво развитие на селските

Транспонирането на европейските директиви за ...

райони в съответствие с най-добрите екологични
практики”. В почти всички подпрограми (мерки) по
плана се предвижда възможността за подпомагане на проекти, целящи опазване на околната среда.
От особено значение е агроекологичната
подпрограма, която практически започва да се прилага от 2005г., чрез одобрени проекти по мярката.
Съгласно изискванията на регламентите на ЕС, финансиране на проекти на земеделски стопани и на
общини е възможно само в случаи, че те отговарят
на изискванията на европейското екологично
законодателство. Разширеният достъп до европейския пазар и мерките за либерализация на търговията, предполагат отваряне на пазарите на ЕС за български селскостопански стоки. Това обаче означава пълно съобразяване със задължителните изисквания и информираност на производителите и търговците по отношение на екологичното законодателство на ЕС, което да гарантира българския износ на тези пазари.
Но в същото време, отчитайки, че чрез транспонирането на европейските директиви за околна
среда се създават предпоставки за устойчиво развитие не само в тази сфера, но и в рамките на
икономиката като цяло, не може да се пренебрегне факта, че самото прилагане на изискванията на
директивите може понякога да доведе до непредвидени или неочаквано отрицателни ефекти.
Увеличените разходи водят до намаление на
печалбата, нарушаване на устойчивостта, конкуретноспособността и други негативни резултати, следствие на внедрените директиви.
Стандартите, предвидени в европейските
директиви, изискват огромни инвестиции в екология през следващите години и заплашват голяма
част от българските предприятия с масов фалит
още през 2007 г. Само предприятията от черната
и цветната металургия за две години ще трябва да
инвестират над 1 млрд. лв., за да пригодят производствата си към екологичните норми, които разходи са непосилни за повечето от тях. При това, в
тези подотрасли ще са необходими много повече
средства за обновяване на съоръженията, след като България се присъедини към ЕС. При това
положение, само онези предприятия от черната и
цветна металургия, зад които стоят външни инвеститори, биха могли да намерят средства за екологичните си програми, но другите производители са изправени пред реалната опасност от банкрут.
Поучителен в това отношение е примерът с Чехия,
в която половин година след като тази страна стана член на Евросъюза, около 40 на сто от металургичните й предприятия са фалираха. Подобен проблем засегна и Австрия в първите години на членството й в Съюза. Показателно е например, че плов-
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дивският Комбинат за цветни метали досега е вложил 100 млн. долара в проекти за опазване на околната среда. Това са кредити с 20-годишен срок за
погасяване, но освен тях до две години комбинатът
трябва да инвестира още поне 100 млн. долара, за
да изпълни задълженията си по комплексното
разрешително, което се издава от екоминистерството, след като предприятието представи програма за инсталиране на очистващи съоръжения.
Целта на тези комплексни разрешителни е
най-големите замърсители да приведат производството си в съответствие с европейските екологични норми, договорени в преговорите. Но съобразяването с тези норми сериозно ще оскъпи
производството, което с още по-голяма острота поставя проблема за нелоялната конкуренция на вносните стоки. Основна причина за безпокойство тук е
безконтролният внос на крайни продукти, суровини
и съставки, конкуриращи се с подобни такива стоки - българско производство.
Буди безпокойство и факта, че в преговорите
не са договорени достатъчно преходни периоди за
въвеждането на някои европейски директиви, което
ще натовари фирмите с големи допълнителни разходи и ще постави под въпрос самото им по-нататъшно им съществуване.
За да понесат финансовите тежести, които ги
очакват през следващите две години до пълноправното членство в ЕС, фирмите трябва да привлекат
инвеститори, но за това е нужна институционална
подкрепа от държавата, която трябва да подпомага
компаниите в търсене на нови партньорства. Засега
липсва цялостна политика за развитието на индустрията, за да може бизнесът по-лесно да се адаптира към изискванията, договорени с Еврокомисията
и транспонирани чрез съответните директиви. От
десетина години в страната не се прави баланс на
потреблението и производството в основни отрасли на икономиката, а без дългосрочни прогнози потенциалните инвеститори не биха рискували с бизнес в България, изискващ сериозни инвестиции в
екология. Сега външните фирми се информират
за производството и потреблението често от случайни източници, в много случаи данните са заблуждаващи и фирмите със сериозен интерес към
българския пазар се отдръпват.
Съвсем скромен е и броят на сертифицираните по европейските стандарти за околна среда
фирми в аграрния сектор, изнасящи селскостопанска продукция за страните от ЕС. По данни на статистиката за 2003 година, въобще делът на експортно ориентираните земеделски стопанства в
България е много нисък - само 12%, а още понисък е делът на изнасяната продукция - около 6%.
Това е сигнал, че държавната търговска политика в
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аграрния сектор трябва незабавно да се насочи към
повишаване на конкурентноспособността на българското селскостопанско производство, насърчаване на износа и по-бързо интегриране на България
към европейските и световните пазари.
Негативните ефекти от прилагане изискванията на европейските директиви за околна среда както в посочените, така и в останалите отрасли, подотрасли и дейности в икономиката се подсилват и
от такива неблагоприятни фактори, съпътстващи
този процес, като: липсата на достатъчно подготвени специалисти; скромния досегашен опит в тази сфера; недостатъчната мотивация на работодателите за въвеждането на европейските директиви;
инерцията на досегашния модел на управление, и
др., както и от редица други проблеми от субективно, техническо, законодателно, информационно,
методологическо, и т.н. естество.

В заключение следва да се отбележи, че практическото прилагане на европейските директиви за
околна среда е неизбежен процес, с който екологичната обстановка в България ще бъде променена в максимална близост до европейските
стандарти. При управлението на този процес е необходим радикално нов подход, чрез който не само да не се допусне по-нататъшно замърсяване
на околната среда, а да се подобри качествено околната среда, с което да се създадат изходните предпоставки за устойчиво развитие на българската
икономика. При това, този подход трябва да отчита
и да сведе до минимум онези негативни ефекти от
прилагането на европейските директиви, които ще
действат дестабилизиращо, ще заплашват динамичното, устойчиво равновесие на икономическите системи и перспективата за устойчиво развитие.

THE TRANSPOSITION OF THE EUROPEAN DIRECTIVES FOR
ENVIRONMENT – FACTOR FOR SUSTAINBLE DEVELOPMENT OF THE
BULGARIAN ECONOMY
Maria Andreeva
D.A.Tsenov Academy of Economics - Svishtov

ABSTRACT
Obligatory condition for joining our country to the European Union and for using the financial instruments of the
community not only for the environmental sector, but for almost every sector of the economy is the harmonised and
applied in practice ecological legislation. The transposition of the european directives leads to much more than direct
effects to the quality of life of the people and preserving their health. The specifics of the investitions in the environment is that the returns of the investments, made by single organization or branch extend to the almost all other sectors
of the economy. This way, the transposition of the EU directives for the environmental conditions turns to a factor for
the sustainable development of the bulgarian economy as a whole.

λ

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕС
Мария Нейчева
Бургаски Свободен Университет - Бургас
В контекста на предстоящото присъединяване към ЕС и ограниченията, поставени пред бюджетния дефицит
от Пакта за Стабилност и Растеж с цел осигуряване на средно-срочно устойчиво развитие в страните от Еврозоната,
е необходимо да бъдат оценени тенденциите в прилаганата фискална политика в българската икономика.
Настоящото изложение разглежда дискреционната бюджетна политика в периода 1994-2003г., оценена на базата на динамиката на структурния първичен бюджетен баланс. Откроява се изводът за проциклично поведение на
държавните разходи, характерно за развиващите се икономики и страните в преход.
Ключови думи: дискреционна фискална политика, бизнес цикъл, структурен бюджетен баланс
Key words: discretionary fiscal stance, business fluctuations, structural budget balance

Известно е, че поради невъзможността за провеждане на активна монетарна политика в страните от Европейски Паричен Съюз (ЕПС), бюджетът
започва да играе по-значителна роля за изглаждане на макроикономическите флуктуации. Предвид
тенденциите към балансиран бюджет в Еврозоната
и активизиране ролята на вградените стабилизатори е необходимо да се оценят цикличните ефекти
на бюджетната политика. В тази връзка, настоящата статия представя резултатите от изследване на
взаимодействието между фискалната политика и
бизнес колебанията в България периода 1994-2003.
Целта е да се разкрие характера на дискреционните интервенции (в посока на фискална експанзия
или рестрикция) и да се анализира влиянието им
върху колебанията в деловата активност в кратък
период (про- или антициклична насоченост).
Когато се изследва взаимодействието между
бизнес цикъла и фиска трябва да се разграничат
ефектите на провежданата структурна политика и
на автоматичните бюджетни стабилизатори. По отношение на деловата активност държавният бюджет
е частично ендогенен чрез действието на вградените стабилизатори и частично екзогенен чрез дискреционната намеса на властите. Последните могат да работят в посока както на задълбочаване (проциклична ориентация), така и на намаляване на
разрива в икономиката (антициклична ориентация).
Необходимо да бъдат “изолирани” цикличният и
структурният компонент на първичния бюджетен
баланс, който е най-широко използвания индикатор за провежданата фискална политика. Първият
компонент отразява влиянието на промените в икономическата активност върху нетните данъци1 (данъци минус трансферни плащания). Обратното
въздействие, на дискреционните фискални мерки
върху деловия цикъл, може да бъде илюстрирано
чрез анализ на структурния първичен баланс, дефиниран като бюджетния резултат при потенциалното равнище на БВП.

В настоящото изложение с цел адекватен анализ на взаимодействието между фискалната дискреция и макро-колебанията са “извлечени” структурните компоненти на параметрите на държавния
бюджет – общи приходи и разходи. Структурният
първичен дефицит/излишък е изчислен като разлика между тях, а стойността на нарастването му
спрямо предходната година, служи като индикатор
за дискреционните действия на правителството.
Структурните общи приходи и разходи са изчислени чрез филтъра на Ходрик-Прескот (HP
филтър), получил широко признание при изучаване на стопанската цикличност.
Трендовият компонент на дадена времева променлива в HP филтъра е серия от стойности, получени по формулата:
T

T

min ∑ ( Xt – X*t)2 + λ ∑ [(X*t+1 – X*t) – (X*t – X*t-1)]2,
t=1

t=2

където Х и X са респективно фактически отчетената и трендова стойност. Съществен е изборът на параметъра на изглаждане л. Независимо,
че няма общоприет възглед за стойността му, коефициентът λ =1600 е стандартно използван в
иконометричния анализ на тримесечни данни и съответства на 8-годишна продължителност на един
бизнес цикъл. По-малките стойности на параметъра на изглаждане позволяват по-прецизно приспособяване на тренда на дадена макроикономическа променлива към екзогенните шокове. Конкретно
за случая, изчисленият структурен компонент на
всяка фискална категория по-точно отчита промяната във водената от властите дискреционна
политика. Колкото по-висока е стойността на , толкова по-близо изчисленият тренд апроксимира
линейния.
Дескриптивният анализ, който следва, се базира на данните за бюджетни категории на консо*

1 Според макроикономическата теория държавните разходи, изключвайки трансферните палащания, са
относително постоянен компонент на БВП и не се колебаят в синхрон със стопанския цикъл.
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лидирания държавен бюджет според Националната
методология. Бюджетните категории се отчитат
месечно, а за целите на настоящото изложение
месечните данни са агрегирани на тримесечна база.
Номиналните тримесечни стойности относно общите приходи и разходи на консолидирания държавен
бюджет2 и БВП са дефлирани с дефлатора на БВП
при база 1995=100. С цел изчистване на сезонната цикличност, данните са сезонно изгладени.
Всяка бюджетна променлива може да бъде
представена като сума от структурен (трендов) компонент и цикличен (остатъчен) компонент.
Използвани са следните означения.
Държавни разходи (текущи и капиталови, вкл.
трансферни плащания, без лихви по вътрешния и
външен дълг): G = Gs + Gc
Приходи (данъчни и неданъчни):
R = Rs + Rc
Структурен първичен бюджетен баланс:
Bs = Rs - Gs (1)
Цикличен първичен бюджетния баланс:
Bc = B - Bs (2),
където (s) обозначава структурният компонент на съответната категория, а (с) – цикличния.
С цел “изчистване” на крайните резултати от
чувствителността им по отношение избора на параметър на изглаждане λ се правят симулациии с
три различни негови стойности. В базовия случай
=1600. Направено е сравнение и с =1000 и
=500, приложено за бюджетните категории. Това
позволява по-точно приспособяване на изчисления
структурен компонент към дискреционните
промени, като така се игнорира и основният недостатък на избрания метод – субективността на

изводите, породена от избора на параметър на
изглаждане.
За да се оцени взаимодействието между фискалните интервенции и макроикономическите колебания е необходимо да бъде дефиниран и разривът в икономиката т.е. отклонението на агрегатното производство от неговия тренд.
Разривът на БВП (Ygap) се изчислява като:
Ygap = (Y – Y*) / Y* (%) ,
където Y е фактическият БВП, а Y* e трендовият, циклично изгладен с HP филтър БВП. В
случай, че фактическият БВП превишава трендовия говорим за положителен разрив в икономиката
(Ygap>0) или фаза на повишена делова активност,
а когато е по-нисък – за отрицателен разрив
(Ygap<0) или икономически спад.
Дискреционната фискална политика може да
се определи като проциклична, ако промяната в
структурния първичен бюджетен резултат спрямо
предходния период ( ∆ Bs), се колебае в обратна
посока на разрива в икономиката (Ygap). Първата
категория (∆ Bs) изразява дискреционните фискални интервенции: в посока на рестрикция, когато e
положителна величина или на експанзия в обратния случай. Както бе упоменато по-горе, разривът
на БВП (Ygap) характеризира фазата от стопанския
цикъл, в който се намира икономиката. Така
например, подобреният структурен първичен баланс (∆ Bs>0) при отрицателен разрив (Ygap< 0)
ще задълбочи колебанията в деловата активност, а
влошеният (∆ Bs<0) ще насочи агрегатното производство към трендовото му равнище и ще предотврати по-нататъшния спад в икономиката.
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Фигура 1. Циклични ефекти на дискреционната фискална политика
2 Независимо, че в литературата се предлага като база за анализ на фискалната политика и бюджета на
консолидираното централно правителство (бюджет на министерства и ведомства, социалното осигуряване, съдебната система и висшите училища), за икономиките в преход се препоръчва и е удачен консолидираният
държавен бюджет, имайки предвид слабата степен на фискална децентрализация и дела на извънбюджетните
фондове.

Фискална политика в процеса на присъединяване ...

Фиг. 1 съпоставя графично промяната в първичния структурен бюджетен баланс и разрива в
икономиката. Могат да бъдат разграничени два
периода. В началото на десетилетието (1995-1999)
властите провеждат антициклична фискална политика. Наблюдават се примери както на фискална
консолидация във фазата на растеж (1995), така и
на влошаващ се бюджетен структурен резултат в
състояние на икономиката под потенциала щ (19971999). Независимо, че имат антициклична насоченост, фискалните интервенции по време на финансовата криза (1996-1997) са твърде ограничени,
за да противодействат на дълбокия икономически
спад. Първичният бюджетен излишък е почти непроменен в първата година (∆ Bs = -0.03%) и намалява с 0.6% през 1997 на фона на дълбокия
рецесионен разрив от –5%. В първите две години в
режим на Валутен борд (1998 и 1999) дискреционната бюджетна политика на фискална експанзия
е антициклично ориентирана, подпомага започналото оживление в икономиката и приближаването
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към дългосрочния тренд на развитие. Придържането към тази политика след 2000г. има процикличен характер. Получените резултати свидетелстват за асиметрични прояви на фиска, подобно на развитите страни. Държавният бюджет е проциклично ориентиран предимно в периоди на ръст
и антициклично по време на рецесия. Все пак е
необходим по-дълъг период от наблюдения, за да
бъдат този извод напълно убедителен.
Световният опит предупреждава, че процикличните фискални експанзии могат да влошат макрорамката с течение на времето. Това се наблюдава
в много от Латиноамериканските страни през 90те,
когато влошаващите се бюджетни показатели по
време на бум са последвани от дълбока финансова криза в период на спад3 . Все още малките положителни стойности на разрива в БВП (<1% през
последните 4 години) показват, че за нашата икономика етапът на икономически пик не е достигнат,
но едно по-нататъшното продължаване на процикличните интервенции при запазване посоката на икономическо развитие крие известни рискове.

Таблица 1. Резултати от симулации при различен параметър на изглаждане л на HP филтъра

Разрив в икономиката
Ygap (%)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

5.2
-0.7
-5.2
-1.8
-1.3
0.5
0.5
0.8
1.0

Промяна в структурния първичен баланс
? Bs
(% трендовия БВП)
λ = 1600
λ = 1000
λ=500
0.3
0.5
1.0
-0.03
0.1
0.3
-0.6
-0.6
-0.6
-1.0
-1.2
-1.4
-1.1
-1.3
-1.6
-1.0
-1.1
-1.1
-0.8
-0.7
-0.6
-0.6
-0.5
-0.3
-0.5
-0.4
-0.3

Симулациите с различни стойности на параметъра на изглаждане л (табл.1) не променят съществено заключенията относно цикличната насоченост на фиска. Промяната в структурния първичен баланс през 1996 е най-чувствителна спрямо
избора на параметър; тя е близко до нула и сменя
знака си при по-малки стойности на л. Независимо,
че на базата на статистическата методика не може с пълна сигурност да се твърди дали фиска е
противодействал или е задълбочавал
макроколебанията, е видно, че държавната политика не се е променила значително в контраст със
силното отрицателно нарастване на рецесиония

разрив, свидетелстващ за значителен спад в икономиката (∆ Ygap = -5.9%) и не може да предотврати негативните процеси на макроравнище.
Фигура 2 представя динамиката на структурните общи приходи и общи разходи (изключвайки
разходите за лихви по външния и вътрешен дълг).
Наблюдава се тенденция към стабилен ръст на
структурните държавни разходи като процент от
БВП след 1996 г. Съществен е приносът на трансферните плащания, чийто дял в БВП в периода
1997-2003г. кумулативно нараства с 67% паралелно с икономическата експанзия. По-високият
темп на растеж на структурните разходи от този

3 Perry, G. Can Fiscal Rules Help Reduce Macroeconomic Volatility in the Latin America and Carribean Region?.
WP 3080, World Bank, 2003.
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на приходите е причина за занижаващия се бюджетен излишък и процикличния характер на фиска след
2000г. Все пак, трябва да се отбележи, че в последните две години от разглеждания период (2002
и 2003), държавните покупки се повишават с побавни темпове т.е. дискрецията е по посока на забавяне ръста на държавното участие в икономика-

та и тази политика следва да бъде продължена предвид предстоящото присъединяване към ЕС и 3%та
бариера пред бюджетните дефицити, поставена от
Пакта за Стабилност и Растеж с цел осигуряване
на средно-срочно устойчиво развитие на страните
от Еврозоната.
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Фигура 2. Структурен компонент на общите приходи и общите разходи
В заключение може да се обобщи, че периодът 1994-2003 се характеризира с епизоди както
на анти- така и на проциклични дискреционни фискални промени в българската икономика.
Наблюдаваната тенденция към влошен структурен
бюджетен баланс е резултат от нарастващите държавни разходи. В контекста на 3%та бариера пред
бюджетните дефицити, поставена от Пакта за
Стабилност и Растеж е необходимо преосмисляне
на политиката по отношение на държавните разходи и по-специално трансферните плащания в посока на рестрикция в периоди на икономическа експанзия с цел осигуряване на антицикличната им
динамика. Изводите от изследването са в сихрон с
резултатите от релевантната емпирична литература относно икономиките в преход и развиващите
се икономики.
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FISCAL POLICY DURING THE PROCESS OF EU ACCESSION
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ABSTRACT
In the context of forthcoming EU accession and the constraints for the budget deficits, imposed by the Stability
and Growth Pact in order to achieve sustainable development in Europe, it is necessary to estimate the fiscal stance in
Bulgaria. The paper focuses on the discretionary budgetary policy between 1994 and 2003, estimated on the basis
of the structural primary balance of the general government budget. The main conclusion, emerging from the study,
specifically the pro-cyclical behavior of the government spending in the Bulgarian economy, supports the views,
expressed in the relevant literature about the countries in transition and developing countries.
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БЕЗНАЛИЧНИТЕ ПЛАТЕЖНИ МЕХАНИЗМИ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Георги Иванов
Бургаски Свободен Университет - Бургас
Материалът описва механизмите на безналични разплащания и финансирания в страните членки на ЕС.
Разглеждат се новите модели на банково посредничество при разплащанията, посредством електронна парична
форма. Очертават се перспективите на държавите кандидат-членки в процеса на изграждане на единна финансова
система на ЕС.
Ключови думи: безналични разплащания, електронна парична форма
Key words: digital money, e-money, e-finance, digital payment systems, electronic payment mechanisms.

Увод
С напредването на информационните технологии и тоталното разрастване на Интернет-средата, носителите на стойността при размяната на
стоки и услуги – ПАРИТЕ, започнаха да променят
своите форми и видоизмениха част от функциите
си. Без да правим обстойно разглеждане на цялата
еволюция и развитие във формите и функциите на
парите, ще насочим нашето разглеждане към една от най-важните им функции – разплащателната.
Човек винаги се е вглеждал в бъдещето и се е
опитвал да го предвижда. Днес мечтите ни стават
още по-дръзки и смели. Основание за това е големият бум и бързото разпространение на електронните и информационни технологии. Те се имплантират във всички области на обществения живот.
Финансовият свят не прави изключение. Внимателният анализ ни показва, че съвременните финансови механизми не могат да съществуват в този
си мащаб без електронните технологии. Нещо повече – самите технологии пораждат нови взаимоотношения, нови услуги, нови еквиваленти, трансграничен интегритет, възможност за бързо централизиране на капитала и за проявление на всички
закони, свързани с неговото съществуване в още
по-силна форма.
Електронните форми (на парите, на трансфера на информация, на стопанска инициатива и др.)
не влизат в противоречие с всички закони на икономическото познание, а дават възможност всичко
да бъде преосмисляно в една по-динамична и интегрирана среда. В информационната ера, в която
информацията се приема като ресурс с най-висока цена, стойностите и ценностите се променят и
търсят нови форми. Създадена бе и глобална среда за тяхната обмяна на световно равнище - днес
живеем в света на Internet: глобалната световна
информационна магистрала. Имаме, наред с
традиционните, и електронни пари, и електронни
(дигитални) пазари, и фирми, които също в такава
форма – електронна, оперират на тях. Така се даде основание на аналитиците да заговорят за “новата икономика” – икономиката на дигиталните

пазари. Ще успее ли тя да измести традиционната
или просто ще я асимилира, единствено времето
ще покаже. Ние можем в нашите научни и практически изследвания само да провокираме мисленето, действията на различните икономически субекти към новото, като ги предупредим за всички
рискове, предимства и недостатъци.
Европейският съюз е една нова политическа и
икономическа формация, в която България скоро
ще се присъедини. Членството носи редица предизвикателства във всички сфери на икономическия и социалния ни живот. Промените във финансовите отношения много често изпреварват основния замисъл на всички икономически и политически трансформации. България има своя шанс и от
настоящата си позиция не трябва да го пропуска.
Ролята на практикуващите, научните работници и
изследователите в областта на икономиката и в частност на финансите е да подпомогнем тези усилия
за по-доброто бъдеще на нашата нация.
1. За парите, паричните форми и обществените отношения
Изминалия век можем да квалифицираме като “индустриален”, в който икономиката се определяше от физически наличните стоки и услуги. В
условията на новата икономика, в която цифровата
форма заема все по-голяма роля в почти всички
пазарни ниши, стойността на много от продуктите
не е физически, а интелектуално обусловена. Днес
стойността на “физическите” продукти пряко зависи от вложените в проектирането и производството
им знания. Информационният век е свързан със
създаването на нови бизнес формации – “бизнес
мрежи”, обуславящи и опосредстващи голяма част
от стопанските дейности, познати ни досега посредством различни по тип и форма комуникационни мрежи и най-вече транзакции, свързани с глобалното Internet-пространство. Настоящото развитие и промените, довели до възможности за създаването и налагането на цифровизацията в различните сфери на икономическия живот, носят и
своята историческа обусловеност. Извършващата
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се понастоящем фундаментална промяна, свързана със създаването на е-пари и тяхната употреба исторически представлява третата поред парична революция, според един от големите съвременни изследователи на паричните отношения Джак
Уедърфорд. В своята монография “История на парите”, той определя като начало на първата парична революция изобретяването и разпространението
на металните монети в древна Лидия1 преди близо
три хиляди години, което довежда, впоследствие до
появата на системата на открити и свободни пазари.
Появата на пазарните взаимоотношения на свой ред
полагат основите на една нова съвкупност от културни традиции, намерили най-силно проявление
сред древните средиземноморски държави.
Постепенно новите пазарни порядки се разпростират по целия свят, “като постепенно подкопава и
разрушава великите трибутарни империи от
миналото, основани на събирането на натурални
налози и предполагащи централизирана система
на васално подчинение на поданиците спрямо суверена” [2]. Втората парична революция, според
Уедърфорд създала основите на парите от второ
поколение, започва с Ренесанса и преминава през
индустриалната2 революция, полагайки основите на
модерната световна капиталистическа система. Тя
на свой ред започва своето развитие след създаването на първите банки в Италия, послужили като
първообраз за постепенното възникване на националните банки и разпространението като официално платежно средство на книжните пари, които и
до ден-днешен се използват като официален платежен инструмент. Именно наличието на банкова
система и лесно разпространими и приложими в
търговските и финансови операции книжни пари,
стават основа за рухването на феодализма.
Приоритетите и обществената организация се променят и се преминава от наследствена аристокрация към парично-финансови отношения, които изместват капиталовите натрупвания “от притежанието на земи към притежанието на акции, облигации и корпорации” [2, стр.9]. Всяка една от тези
революционни парични промени е водела и съот-

ветни културни изменения в обществените отношения. На съвременния етап от своето развитие, в
началото на двадесет и първия век, светът навлиза
в третата фаза на историята на парите - ерата на
електронните пари и на виртуалната икономика.
Това неминуемо ще доведе до обществени промени и нови финансови и социални порядки, чиито мащаби може би дори не можем да си представим.
Новите е-пари ще създадат и нови финансови модели (електронните финанси), а от там и промени
в политическите и икономически системи, в организацията на стопанския живот и класовата структура на обществото.
2. “Новата икономика” – структура и тенденции
За “новата икономика” се заговори, когато бяха реализирани първите продажби на информация
за самите стоки и услуги. След това се създадоха
компании-посредници, които изцяло се специализираха в продажбата на такъв вид информационен
продукт – въведено беше понятието “електронна
търговия”. Така беше създадено лицето на “новата икономика” – електронната търговия, а тялото й
се изгради от обслужващите я фирми, кръвоносната система се оприличи с информационните
трансферни системи (системите за електронен обмен на данни – ЕОД и Internet, като глобална
среда), а самата кръвна среда се свърза с дигиталния (цифровия) еквивалент на стойността.
Вторичните капиталови пазари (известни като фондови борси) дадоха възможност капитала да бъде
увеличен и преразпределян на своеобразен цифров пазар – електронната борса NASDAQ. Така
картината, без това да изчерпва всички детайли, на
“новата икономика” беше изцяло нарисувана и самата тя бе обявена за продан като ноу-хау или като революционен продукт, който може да помогне
на малките фирми да станат големи, на големите
фирми да станат още по-големи. САЩ играе решаваща роля по отношение продажбата на тази
“картина”. Те в момента приемат всички позитиви
и негативи от налагането на новия модел в свето-

1 Малка държава в Мала Азия, заемаща част от земите на днешен Анадол. Пръв лидийският цар Крез
(царувал от 560 до 546 г.пр.н.е.) започнал официалното сечене на златни пари със стандартизирани форма,
вид, тегло и стойност, което променило условията за водене на търговията и станало основа за създаването на
пазарите на дребно и паричната търговия между съседните държави. Преди Крез в периода около 640-630 г.
пр.н.е. лидийските царе секли и първите познати на човечеството монети (продълговати плочки с големина
колкото крайната фаланга на мъжки палец, приблизително равно тегло, на гърба за автентичност се щамповала
лъвска глава и това заобляло елипсовидната форма на плочките) от електрон – естествена сплав от злато и
сребро, която се срещала в природата.
2 “Понятието “индустриална революция” е използвано и въведено за първи път през 1844 г. от германския
социалист Фридрих Енгелс за обозначаване на технологичните и научни промени, възникнали в материалното
производство през предходния век. Индустриалната революция е пряко продължение на предхождащата я ера на
търговията.” [2, стр. 192-193].
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вен мащаб. Еуфорията, свързана със създаването
на новите видове компании и взаимоотношението
между тях в началото на 1997 г. беше огромна
(създадоха се стотици “.com”-и), но тя секна още в
началото на 2000 г., когато индексът NASDAQ започна да бележи тенденциозен спад и едва в края
на първото шестмесечие на 2001 г. установи постоянни нива. Това отблъсна част от традиционните
играчи, доведе до множество фалити, рекордни загуби и насочи голяма част от капитала към традиционната икономика.
2.1. Електронната търговия
Едва ли описанието, което направихме по-горе може да служи като определение за същността
на електронната търговия. Да се опиташ да отговориш на въпрос с толкова многолико значение и възможност за интерпретация е доста отговорно и все
още доста субективно. За целта на нашите по-нататъшни разглеждания ще направим няколко
уточнения. Електронната търговия, която представлява сърцевината на новата икономика е явление,
което може да промени всички традиционни подходи и навици в бизнеса. Подпомагана от бързия
развой на Internet-средата електронната търговия
се развива бързо като напълно нов модел за водене на бизнес и взаимодействие с доставчици, партньори и клиенти. Джей М. Тененбаум [5], основател и президент на СоттеrсеNеt, определя електронната търговия по следния начин: “Това е една
възможност за фирмите по електронен път да обменят информация и услуги, които са важни за техния бизнес. Това не включва задължително парични средства. Електронната търговия за разлика от
ЕОД изисква създаването на отворен пазар.
Интернет е синоним на огромен пазар.” Рандъл
Уитинг, президент и главен изпълнителен директор
на СоттеrсеNеt (преди това ръководител по продажбите и маркетинга на електроника в HewlettPackard), предлага малко по-различно определение.
Според него “...електронната търговия засяга глобалния електронен пазар, който позволява на всички участници в паричните потоци да взаимодействат спонтанно във взаимен интерес. Тя създава
среда, в която клиентите са овластени да контро-

Начална информация
за стоката или
услугата
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лират по-ефективно процеса на купуването, като
имат достъп до информация от личен характер. А
също създава и основа за пълно управление на
отношенията, а не само на една сделка.” Съществуват различни определения за електронна търговия. Едни по-частни, други – по-обширни, трети –
ограничаващи. Терминологията все още не е установена категорично, не съществува общоприета
нормативна и законова база. Ето защо, за същността съдим, изучавайки възможностите на електронната търговия. Едно от най-често срещаните определения за електронната търговия е “продажби и
покупки на стоки и услуги чрез Internet или други
електронни мрежи”. На пръв поглед това означава
разполагане на дадена стока или услуга в Webмрежата, последвано от въвеждане на разплащателен механизъм, който да обособи сделката за
покупка. Това определение беше масово разпространено в началния етап от развитието на електронната търговия, но днес то е прекалено ограничаващо и е сигурна гаранция за провал за онези,
които смятат, че същността се състои в дублиране на част от процеса на покупко-продажбата през
Internet. Дублирането, дори само на една малка
част от процеса на покупко-продажба, не спомага
за производство на значителен икономически резултат и добавена стойност. Механизмът на покупко-продажба може да бъде разделен на три основни етапа: преди процеса на размяната, по време на осъществяването му и след него. Разплащателният механизъм е само част от този процес.
С навлизането на Internet става очевидно, че
за пръв път разполагаме с една всестранна и всепроникваща инфраструктура, способна да поддържа по електронен начин цялостния цикъл на покупко-продажба. Променят се два ключови елемента.
Първият е свързан с това, какво се купува и продава - това не са онези неща, които можем да видим
и докоснем, а са нови форми на визуализация на
стоките и услугите. Вторият елемент е свързан с
това как купуваме и продаваме, т.е. как взаимоотношенията между купувачи и продавачи се променят стъпка по стъпка в процеса, при който се създава стойността в паричния поток. Тази стойност
не е сбор от стойности, сформиращи се на отдел-

Информационни
посредници
(.com-компании)

Обработка

Фигура 1

Стоки и услуги с
информационен
произход

Изходен продукт

244

Георги Иванов

ните етапи от цялостния механизъм на покупкопродажба, а е нова стойност, имаща структурата
на трансферен еквивалент, който по-нататък ще наричаме “цифрова стойност”.
2.2. Създаване на цифрова стойност
Този нов производствен процес е добре обрисуван от професор Рави Калакота, автор на множество публикации по въпросите на електронната
търговия [7], “като процес на превръщането на началните цифрови материали в крайни материали с
добавена стойност”.
Процесът на създаване на цифрова стойност
включва използването на информация като суровина и производството от тази първоначална информация на стоки или услуги с информационен
произход, които имат по-висока добавена стойност
(виж фиг. 1). Новата стойност се създава по един
от следните два начина: 1) чрез добавяне на цифрова стойност върху старата стойност или 2) чрез
преобразуване на старата стойност (или продукт)
в нови заместители с цифрова стойност.
Фигура 1 илюстрира предимно първия подход
при създаването на цифровата стойност, именно
добавяне на стойност към старата стойност на стоки и услуги посредством така наречените “посредници”. Този процес се свързва с рекламата и интерактивния подход по отношение на представянето
на един продукт или услуга. Дистанционният и нетрадиционен достъп до самия продукт, възможността практически за “неограничена” реклама и предлагане прави Internet-фирмите посредници незаменими при връзката на страните по една сделка,
свързана с покупко-продажба или нещо по-нетрадиционно като услуга. Те практически създават една
“опаковка” на предлаганото или респективно
търсенето, която се продава по-добре от самия продукт и това налага добавената стойност към цената и респективно печалбата на самите посредници.
По пътя на аналогиите лесно бихме се сетили и за
един добре познат феномен какъвто са медиите.
Отговорът на въпроса по какъв начин те реализират печалба от информационния си продукт ще ни
помогне да се доближим и до отговора на въпроса
как печелят компаниите в мрежата на Internet. Не
бива всичко да се приема буквално, защото има
множество изяснени, но и много още недоизяснени отличителни белези при електронната търговия
в различните й нюанси, което я прави революционна и в същото време допълваща. Нямаме за цел
да изчерпваме всички мнения на специалисти и изследователи в тази област, но бихме желали да

споменем и нещо от това, което казват противниците или по-точно критиците на новото остойностяване и търгуване. Една от често срещаните и трудно опровержима теза е тази, която казва, че “виртуалното не може да замени реалното”, но може
единствено да го доближи до нас и да засили интереса или отрицанието ни към него. Като биологични енергийни системи ние хората се нуждаем от
множество неща, които трябва да стават материално и чрез самите нас, и не може “посредник” да
ни отмени в това, макар и той да е много съвършен и доброжелателен, защото в противен случай
ние ще променим същността си. В заключение на
този ред от мисли бихме посочили, че е необходимо много внимателно да се подхожда към новостите в това направление, за да не загубим от темпа на препускащото ни развитие, но и “да не допуснем да се самоунищожим в увереността си, че
сме открили сами себе си”. Вторият подход занимава автора в много по-голяма степен, защото той
има много по-технологичен и финансово новаторски аспект. Това се обуславя от възможността да
се стандартизира и разпространи една нова парична форма, която може би ще добави и една нова
към досега популяризираните от различните икономически школи функции на парите. Световната
икономика през последното столетие, а и понастоящем е направила и прави множество опити да създаде една “всеобща валута”3 . Настоящото създаване и преобразуване на паричния носител, може
би ще изпълни горепосочената функция. Към тази
форма на парите реално никоя държава не може
да претендира, че са неин суверен, тъй като “те са
всъщност електронни импулси”, носители на предварително зададена информация”. Заплахата за тези държави, които имат реално по-големи капиталови натрупвания е осезаема и те се мъчат по различни начини да се превърнат в стандартизатори и
унифицирани производители на “паричната стока”.
Тази борба започна от САЩ, но се пренесе и в
Европа, и досега няма единно решение, може би е
по-добре и да няма такова...!? Цифровизацията на
паричния носител води до създаването на един нов
пазар, който неговите създатели приветстваха с голяма еуфория, с оглед на дългосрочните или краткосрочни ползи от такъв вид обмяна, но внимателните познавачи във финансовата сфера веднага
алармираха, че това е едно ново начало на пазар,
който няма да може да бъде контролиран като
предишните. Всеобщо известно е, че пазарът дава
възможност на купувача и продавача да намерят

3 В контекста на настоящото разглеждане под това понятие ще разбираме паричните знаци на една страна,
които официално се намират в обращение и обслужват националната и световна икономики представлявайки
паричната маса в обращение.
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цената на размяната, която се реализира посредством някоя от познатите ни валути. Също известно
е и от икономическата теория и практика, че условно предимство на избор при определянето на вида
на използваната валута има продавача, т.е. този
който притежава реалния ресурс. Поради това някои валути са по-предпочитани от други при
обмяната, т.е. те са се превърнали в конвертируеми и световни, от това принципът на пазара не се
е променил. Добре регулирания пазар в най-общия
смисъл на тази икономическа категория е този, който има относително равновесие между обема на
стоките и услугите, и тяхната капиталова равностойност (виж фиг. 2).
При създаването на цифровия пазар капиталовите натрупвания в него лесно биха увеличили
своя обем и по този начин относителното равновесие на пазара ще се променя много бързо. До как-
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ви последици това би довело, можем лесно да кажем още преди да се е случило, с помощта на макроикономически и финансов анализ. В настоящото
разглеждане нямаме това за цел и затова ще спрем
разглеждането дотук. Важно е да се отбележи, че
с нарастване бързината на обмена капиталът много по-бързо би се концентрирал спрямо нормалния
пазар, а това би довело до нови диспропорции в
световен мащаб. В исторически план неправилното разпределение на парични средства и ресурси е
водело обществено-политически и икономически
кризи, и в повечето случаи е било в основата на
създаването на поредната империя. В съвременните условия, за да бъде извлечен максимален
ефект от новия капиталов еквивалент е необходимо в световен мащаб да се решат въпросите, свързани със стандартизирането, начина на издаване и
разпространение на електронните пари.

ЦИФРОВ ПАЗАР
цифров
еквивалент

цифров
еквивалент

РЕАЛЕН ПАЗАР
стоки и услуги

Процес на остойностяване

∑(стоките и услугите) ≈∑ (капитал

капитал в
обращение

в обращение)
Фигура 2
2.3. “.com”-посредниците
Същността на стратегията на новите посредници е процеса на създаване на цифрова стойност.
Посредническите организации взаимодействат с
производителите на информация и създават краен
продукт под формата на цифров продукт, услуга
или друга обработена информация, като например
поръчка за продажба, разплащане или друга специфична дейност. Същността на новия подход може да бъде детайлен сравнителен анализ между
традиционната и електронната търговия (виж табл.
1).
Днес има множество организации, които са
свързани по електронен път и преструктурират цялостния процес на покупко-продажбата. Вследствие
на това се създава естествена платформа за съществуването и изграждането на дигитални пазари.
Те включват в себе си голям брой, търгуващи чрез
Internet, общности, виртуални пазари, виртуални
фирми и нови форми за посреднически услуги, ко-

ито се конкурират чрез многократно добавяне на
нови видове стойност една върху друга.
2.4. Електронният обмен на данни
ЕОД е обвързан със софтуерната технология
за формиране на електронни съобщения, данни и
формуляри между компютри, както и с реалните
услуги в мрежите, реализиращи различни добавени стойности. Един от недостатъците на ЕОД е липсата на широка база клиенти сред малкия и средния бизнес, което се дължи главно на разходите за
внедряване и комплексност. Днес все повече се налага становището, че съвременната електронна
търговия и съпътстващите я разплащания са нещо
по-обширно от ЕОД. Бъдещето на ЕОД зависи от
това, доколко той “ще се отвори” към Internet-мрежата и ще я използва за преодоляване на своите
недостатъци, свързани с масовостта и мащаба.
Естествен приемник на ЕОД по пътя му към интеграция с Internet се явяват мрежите от тип Intranet
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Таблица 1. Сравнение между традиционната и електронната търговия

Фактор

Традиционна търговия

Динамика на
осъществяване

Възможността за
осъществяване на
сделката е условно в полза
на една от страните.

Възможност за бизнес

Възможността е
подчинена на наличието
на пазар и неговата
динамика.

Финансова сделка

Могат да се извършат
единствено чрез
съществуващите мрежи.

Влияние върху
бизнеспроцеса
Честота на сделките
Избор на стока
Ниво на доверие
Продължителност на
взаимоотношенията
Цена
Надеждност
Гъвкавост
Въздействие върху
дистрибуционните
канали

Всяка сделка има пряко
въздействие върху
вътрешните процеси във
фирмите.
По-малък оборот, поголяма парична стойност
на една сделка.
Затруднено е сравнението
на покупките.
Високо

Електронна търговия
Търсещият сделка
осъществява стратегията
на предлагането на
принципа “един към
много”.
Съществуват каталози на
стоки и услуги, които са
предназначени за всички
желаещи.
Съществуват Internetвръзки към повечето
финансови мрежи и са на
лице различни
безналични разплащания,
което увеличава
възможностите за
финансиране.
Сделките се извършват в
реално време, което
значително ускорява
бизнеспроцеса.
Малка стойност на една
сделка и голям оборот.
На лице е сравнителен
избор.
Ниско

Дълга

Кратка

Висока
Висока
Ниска

Ниска
Ниска
Висока
Има противоречие,
свързано с on-lineпроцесите.

Акцентът се поставя върху
уникалността на сделките.

Източник: CYBERManagement Inc. [4].

(вътрешни мрежи, отворени към Internet и наподобяващи го, но в локален размер).

носител и изискващи интензивен човешки труд, продължава да расте, докато електронната обработка
на сделките може да бъде извършена само с част
от първоначалната цена. Това е илюстрирано в
табл. 2.

2.5. Себестойност на сделката
Себестойността на деловата дейност, водена
чрез традиционните процеси, основани на хартиен

Таблица 2. Разлики в себестойността на процесите, основани на хартия и на електронен носител

Себестойност на
обикновения
процес (в USD)

Себестойност на
електронния
процес (в USD)

Фактор
спестяване

Изработване и обработка на фактура

100

10

10

Средно за стандартна банкова операция
Услуги за обслужване заявки на
потребител

1.5

0.15-0.25

6-10

15-20

3-5

5

Описание на процеса

Източник: Price Waterhouse, Technology Forecast Report, 1996 [9].
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На таблицата са показани приблизителни
стойности на различни процеси извършвани по стандартния и по електронен път. Явно се очертава на
база цена на една операция ползата от използването на електронната форма. Голяма част от фирмите задържаха въвеждането на информационни
електронни системи в своята работа поради високия размер на първоначалните инвестиции и ниската степен на сигурност при изграждането на корпоративни мрежи. Не на последно място можем
да посочим и продължаващата липса на унификация при създаването на софтуер и протоколи за
трансфер. Конкуренцията, глобализационните икономически процеси и окрупняването на капиталовите натрупвания, както и намаляването на цените
на електронното оборудване са основните предпоставки за промяна на тази тенденция.
Разпространението и усъвършенстването на
глобалната мрежа Internet и най-вече поради целенасоченото предлагане и удобството при осъщес-
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твяване на някои банкови услуги, реализирани в
електронен вариант през “Нет-а”4 , доведоха до разпространението на различни форми на платежно и
информационно опериране. Така постепенно
Internet се превърна в основна развойна среда за
предлагането и разпространението на стандартизирани платежни банкови услуги, вследствие на което цените им драстично спаднаха спрямо тези,
които се разпространяваха посредством основните банкови мрежи като SWIFT5 и други. Така понастоящем Internet-трансферите при гарантирана
сигурност чувствително съкращават цената на платежните транзакции. Тази тенденция ясно се вижда от графиката (виж графика 1) по данни на Sachs
and Boston Consulting Group от 2003 г. Цената е в
USD и показва, че в сравнение с телефонното
банкиране, АТМ-терминалните трансфери и домашното банкиране, Internet – трансферите са поевтини и възлизат приблизително на 0.03 – 0.07
USD за една транзакция.

Source: Goldman Sachs and Boston Consulting Group.

Графика 1. Съпоставка между цената на една транзакция в зависимост от формата на трансфера
/в USD/
3. Същност и значение на понятието “електронни пари”
Днес, когато електронните форми на парите
са факт и намират все по-голямо и по-голямо приложение във финансовия живот, все още има спо-

рове и различни мнения по отношение на значението и същността на понятието. В тази част от настоящия материал желаем да очертаем основните
мнения на различни специалисти и изследователи
при категоризирането на понятието.

4 Често първо в разговорния език, а впоследствие в различни публикации навлизат думи и понятия и
множество чуждици, които макар и не съвсем точно изместват по-дългите и описателни термини. За да избегнем
неточното възприемане съвсем целенасочено поясняваме, че най-често под това понятие се разбира Интернет
мрежата.
5 SWIFT – Society for Worldwide Financial Telecommunications, Комплексна комуникационна система, притежание на голям брой банки от различни страни. Тази система позволява на банките да обменят бързо и
сигурно информация помежду си, както и да изпращат потвърждения и инструкции за междубанкови плащания.
Системата е въведена през 1977 г. и е учредена като дружество с идеална цел със седалище в Брюксел.
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Първо: Голяма част от изследователите са
склонни да поставят в тази категория без съмнение само един продукт и това са т.нар. “смарткарти” (наричани също “карти със складирана
стойност”). Представляват пластмасови носители,
върху които има прикрепен микро-чип, в който посредством цифров код е заложена стойност, представляваща определен брой стандартизирани електронни импулси. Пластмасовата карта, която се
превърна в основен платежен инструмент в страните от Западна Европа и САЩ има еднократна
или многократна употреба (посредством
презареждане). Първият такъв платежен инструмент се използва от “Виза Интернешанъл” по време на Олимпийските игри в Атланта през 1996 г. и
е реализиран посредством карти с еднократна
употреба. В края на 1997 г. Чейз Манхатън и
Ситибанк стартираха програма в Ню Йорк Сити [8],
сондирайки потребителския интерес изключително
към презареждащите се карти.
Второ: Другата коментирана форма на електронните пари е стойността, заложена в паметта на
персонален компютър посредством специализиран
софтуер. Този механизъм дава възможност за виртуално пренасочване на паричните ресурси от и към
съответния компютър и използването им за реални покупки чрез Интернет, за заплащане на сметки,
данъци и т.н. Често тази втора разновидност електронни пари бива наричана “кибер-пари” или “електронни монети”. Реализирана е нова технология,
позволяваща прехвърляне на електронни пари от
персонален компютър към презаредими смарт-карти и обратно. Това ни дава основание за една интересна аналогия, посредством която можем да оприличим смарт-картите с джобен портфейл, а персоналният компютър, използван за съхранение на
електронните пари, би могъл да бъде наречен “електронен сейф”. Подобно развитие обаче, поставя под
много сериозен въпрос традиционно прокарваното
разграничение между двете форми на електронни
пари - толкова сериозно разграничение впрочем,
че понякога “кибер-парите” изобщо биват изключвани от понятието за “електронни пари”, като терминът покрива единствено “предплатените карти”
(подобен подход бе застъпен в доклада на
Европейския Паричен Институт за предплатените
карти през 1994 г.).
Мнението на голяма част от изследователите
в тази област и също така и на автора е, че единствено и само според вида на носителя на електронните пари не може еднозначно да се каже налице ли са “електронни пари” или не. Най-важният

фактор според нас е дали стойността циркулира в
“отворена” или в “затворена” система. Затворена
система имаме когато инструментът може единствено да се представи и да бъде приет от неговия
издател, като способ за заплащане на стоки и
услуги, осигурени от него и от никой друг. Найпростият пример за това е телефонната карта или
вътрешно фирменият ваучър6 . Разграничавайки своето мнение от становището на някои автори [3] не
бихме квалифицирали тези платежни инструменти и заредената върху тях стойност като “електронни пари”, тъй като те просто са форма за предварително заплащане на определена стойност, записана или заредена импулсно върху носителя. Ако
в противен случай бъде възприет този подход, то
всички форми на предплатени услуги и стоки в
електронен вариант би следвало да се възприемат
като “електронни пари”, а това очевидно не е същностния отличителен белег на понятието от другите форми за пренос на стойност.
По-различен и по-скоро противоположен на гореизложеното е състоянието в една отворена
система. При нея издателят на платежния продукт
не съвпада с доставчика на стоките или услугите.Търговецът събира заредената стойност в пункта
на продажбата и тази стойност може да бъде възмездена впоследствие от единствения емитент (при
системи като “Мондекс”) или от няколко участващи институции (“Виза Кеш” е пример за мултиемитентния модел). Възможно е също тази стойност да продължи своята циркулация, ако търговецът я използва, за да заплаща на своите доставчици и те са склонни да приемат електронните пари
(притежаващи вече най-съществената характеристика на “истинските” пари - приемането им в разплащане за дълг).
Понастоящем няколко фирми предлагат системи, реализиращи “он-лайн електронни пари”.
Като пример ще посочим само някои от тях, без
това да бъде възприемано като степенуване по
значимост, пазарен дял или някакъв вид реклама.
Такива фирми са: CyberCash, Commerce Net and
Netscape, DigiCash, First Virtual Corporation, Mondex
и други.
CyberCash например позволява на своя клиент да купува електронни монети и да ги складира
в своя персонален компютър, като получените парични натрупвания в електронна форма се прехвърлят в търговска банка посредством онлайн-сетълмент система и са застраховани от Федералната Корпорация за Защита на Депозитите (FDIC).
Tази схема дава възможност само за нискос-

6 Документ в книжна или електронна форма, който доказва лимитирана стойност, която може да бъде
преобразувана при заплащането на стоки и услуги, предлагани от фирмата издател.
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тойностни транзакции и тя би могла да се охарактеризира по-скоро като вид платежна система, отколкото като истинска дигитална валута, тъй като
CyberCash се ограничава до посредничество между потребители, търговци и банки [11].
DigiCash - другата значима компания в тази
област - предоставя различна услуга. Ползвателят
й трябва да притежава специален софтуер за електронни пари в своя компютър и сметка за е-пари в
определена, свързана с “процеса банка”. Като влиза във връзка с тази банка, той купува определено
количество електронни монети и ги зарежда в своя
компютър. Банката дебитира редовната банкова
сметка на клиента, намалявайки своето собствено
задължение по депозита, но увеличавайки в същото време е-паричното си задължение. Когато дигитална монета7 бъде изхарчена и върната от търговеца на издателя, последният я идентифицира и
след възмездяването й намалява своите съществуващи е-парични задължения. За разлика от
CyberCash, включената в DigiCash финансова институция не участва в транзакцията между клиента
и търговеца. Анонимността на ползвателя е гарантирана, а тя се явява просто още една специфична
характеристика на сделките с “истински пари”. Ето
защо автора се присъединява към мнението на група изследователи, които приемат именно този вариант на “он-лайн електронни пари” като достоверен поради относителната му независимост, докато CyberCash, First Virtual Holdings (or Corporation)
или издателите на т.нар. “електронни чекове”8 осигуряват различни форми на финансово посредничество, което улеснява транзакциите, но неизбежно включва повече участници в отношението “ползвател-търговец”. Разграничавайки “истинските” епари от техните близки електронни подобия, един
от сигурните критерии е може би това дали стойността се намира складирана в или извън банката [12].
Всички изброени по-горе форми въплъщават първата алтернатива. Втората е представена засега само чрез смарт-картите (където пари са заредени
върху микро-чип) и “кибер-парите” (притежаващи
своето независимо съществуване в компютърен
хард диск и предоставяни от институция, различна
от банка).
4. Разплащателните механизми – индикатори на глобализацията на финансовите и капиталови структури
Безналичните разплащателни механизми, използващи ЕОД, в чийто обсег влизат картовите разплащания и директните преводи, постепенно с вре-
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мето намериха международни стандартизационни
форми. Днес много рядко по света ще се намери
място, в което да ти се откаже плащане посредством MasterCard, American Express, VisaCard и други
световни платежни системи. Различните механизми на конвертиране на валути в банките при различните трансфери, фактически остават незабележими за потребителя, т.е. усещането му е, че използва единна валута. Тази тенденция ще се засилва благодарение на глобализацията: единни
стандарти, единна икономика, подчинена на една
валута. Логично е да се търсят и еднакви платежни
средства, въпреки че в днешно време разнообразието им е огромно.
Поради голямото разнообразие на разплащателни механизми в Глобалната мрежа стана трудно налагането на универсалност и стандарти.
Принос за наличието на несинхронизираност и различни стандарти имат и банките, тъй като не се
включиха в тази област в началото, останаха за дълъг период от време само наблюдатели. Появиха
се нови разплащателни инструменти от малки
фирми, докато банките наблюдаваха без да се
намесват. Постепенно дойде убеждението, че се
налага да работят с тези нови методи, въпреки че
не бяха тяхно изобретение.
Например First Data Corp. и First USA Paymentech (големи американски фирми за обработка на кредитни карти) и GE Capital инвестираха $
12,5 млн. във First Virtual Holdings, Inc. Вследствие
на този техен ход, броят на притежателите на кредитни карти по системата PIN (Personal Identification Number) на First Virtual Corporation нарасна
до $ 200 млн. DigiCash трябваше да се съюзи с
Mark Twain Bank, за да провери своята концепция
за цифровата наличност. The National Bank of
Canada направи екип със СуberCash, Inc., коeто
позволи на канадците да осъществяват разплащателни сделки чрез Internet [8].
В общия случай страните, свързани със сетълмента и реализацията на една сделка с помощта на електронни разплащания са минимум четири,
а при по-голяма многостранност на трансферите,
участват и повече субекти. Механизмът на взаимодействие най-общо е посочен на фиг. 3.
Реалният модел не е толкова опростен поради наличието и на други посредници по сделката,
която е комбинация от електронни и ръчни процеси,
които усложняват тези, изглеждащи толкова
безпроблемни, сделки. Глобалната мрежа Internet,
в хода на своето развитие и усъвършенстване, мо-

7 Уникален сериен номер, свързан с определена сума и деноминация.
8 Съществуващи върху компютърния екран и изпращани по електронен път от бенефициера на платеца
посредством дигитален подпис.
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же би ще даде възможност за стандартизация и
по-голяма ефективност на тези процеси.
Ясно е, че освен очевидното проникване на
Internet във връзките потребител - търговец и в тези с банките, сега вече са на лице възможности за
отваряне на съществуващите финансови мрежи
към Internet чрез надеждни широкоприети връзки.
Доказателство, че това вече се случва, беше
съобщението, направено от Financial Services Technology Consortium (FSTC) през юни 1997 г., че се
организира проект “Система за банкови плащания
чрез Internet” (СБПИ)9 , съвместно мероприятие на
няколко големи американски банки, технологични
фирми, правителствени агенции и промишлено-търговски корпорации, с цел стимулиране на фирмите към реализация на разплащанията им посредством Internet и други отворени обществени мрежи,
като се увеличи сигурността. Тази група работи за
доказване силата на новите възможности за връзка между съществуващите разплащателни системи и потребителите. Тя е съсредоточена върху развитието на следните ключови насоки: архитектура,
отворена спецификация, защитена система за доброволно даване на указания за плащане чрез обществените мрежи и стандартен интерфейс към
съществуващите банкови системи за разплащания.
Неотдавна три организации решиха да атакуват съвместно проблема за взаимодействията при
плащанията чрез Internet. Те създадоха съюз, наречен “Форум за електронни разплащания”
(ФЕР)10 , с цел сътрудничество на много фирми.
Той включва Financial Services Technology
Consortium (FSTC), Gross Industry Working Team
(XIWT) и CommersеNet. Настоящият работен проект на този алианс е наречен “Съвместна инициатива за електронни разплащания” (СИЕР) и е спонсориран от W3C Consortium - международен про9 Bank Internet Services Technology (BIPS).
10 Electronic Payments Forum (EPF).

мишлен консорциум, разположен в САЩ, Европа
и Азия. ФЕР дава описание на новия свят на разплащания като съставен от многообразие от устройства - хардуерни, софтуерни и цифрови образи
на хартиени и пластмасови инструменти, които
трябва да си взаимодействат надеждно, сигурно и
в глобален мащаб. Той включва също спомагателни технологии като протоколи за разплащания и кодиране на обществен ключ. Юридическа и нормативна рамка, препоръчителна архитектура, стандарти за външни интерфейси - всичко това също
трябва да бъде включено в определението.
Главната цел на проекта СИЕР е да даде възможност за ползотворно прозрачно договаряне за
свързване на първоначално несъвместими протоколи за разплащания. При подобен вариант потребителите ще могат да избират най-подходящата за
двете страни система за разплащания по време на
дадена сделка.
Президентът на Intel Анди Гроув, в края на
1999 г., направи едно своеобразно предвиждане:
“В рамките на няколко години няма въобще да има
Internet-компании. Всички компании ще бъдат
Internet-компании или ще са мъртви”. Думите му
се оказаха предвиждащи етапите за развитие на
компаниите, свързани с върховите технологии.
Според данните на S&P – индекс, отразяващ развитието на американската икономика в цялостен
мащаб, след краха през 1929 г. на Wall Street,
нивата са възстановени едва през 1958 г. Това ни
дава основание по аналогия да очакваме, че за нововъведенията е необходим период на развитие в
такъв диапазон. През 1998 и 1999 г. в желанието
си да представят Нюйоркската фондова борса като център на търговията с “технологични акции”,
дилърите трябваше само да обявят, че на нея се
търгуват IBM, Compaq, America online, AT&T и

Безналичните платежни механизми в държавите от ...

други, но днес това не е достатъчно. Главоломният
спад на основния индекс – NASDAQ Composite,
свързан с “новата икономика” през цялата 2000 и
първото шестмесечие на 2001 г., накара инвеститорите да се разочароват и да потърсят нови инвестиционни възможности.
В началото на август 2001 г. беше оповестена най-голямата корпоративна загуба в американската история – JDS Uniphase, производител на лазерно и оптично оборудване и доставчик на гиганти
като “Алкател”, “Нортел” и “Лусънт”, регистрира
годишна загуба от $ 50,6 млрд. Така компанията
остави далеч зад себе си досегашното рекордно
постижение на старата икономика – загубата на
“Дженерал мотърс” за 1992 г. в размер на $ 23,5
млрд. Европейските компании също не направиха
изключение. ABB, най-голямата електронно-инженерингова компания в Европа, обяви съкращение
на 8 % от персонала си (около 12 хил. служители).
През следващите 18 месеца печалбата й за първата половина на годината е с 20 % по-ниска от тази
за същия период на миналата година.
5. Глобалната електронна мрежа Internet –
предизвикателство за оптимистите и оправдание
за песимистите
На 1 юли 1997 г. САЩ, в лицето на своя
президент, обяви исторически документ, наречен
“Рамка за глобална електронна търговия”, който
според Ира Магазинър – висш политически съветник на президента Клинтън, представлява манифест
за пробуждане нациите по света към сътрудничество и превръщането им в част от “новата икономика”. Уводното изречение на Рамката гласи: “Internet
има потенциала да се превърне в най-активния за
десетилетието търговски инструмент на САЩ, създавайки милиони високоплатени работни места”.
Магазинър допълва: “Оприличихме въздействието
на Internet с това на промишлената революция поради трансформиращия му ефект. Вярваме, че в
края на този век електронната търговия ще влее
нова, несравнима с нищо до сега икономическа
енергия в нашата страна”. Япония и Европа публикуваха подобни документи, отразяващи собствените им гледни точки по подобни въпроси [14]. След
като осъзнаха,че няма изведнъж да се превърнат в
алтернатива на традиционния бизнес, повечето
Internet-фирми се пренасочиха към предоставянето
на услуги. Става дума за консултации, осигуряване на информация и поддръжка на работата на извънмрежови корпорации в мрежата. Звукозаписни
компании като “Бертелсман” (Bertelsman)
например, физически не могат да продават дисковете си в Европа и САЩ по Internet. Затова те се
представляват в мрежата чрез посредници, а му-
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зикалните дискове се доставят на клиентите от найблизкия магазин. Дотком-компаниите в САЩ предлагат запазването на билети чрез мрежата, след
което те се плащат и получават по пощата. В този
случай превозвачите изработват само ценовата
политика, а с останалите операции, включително и
предявяването на сметката, се занимават посредниците. Така в мрежата се формират “търговски
площадки”, чрез които се търгува реално с доставчиците. Тъй като количеството на участниците в отделната площадка е ограничено както от нейната
специализация, така и от броя на потенциалните
доставчици на суровини или услуги за нея, те ще
бъдат застраховани от скоковете на цените и няма
да се налага да ги купуват за спекулативни запаси,
според конкретните нужди на производството си.
Освен това играчите на отделните пазари ще знаят
какво могат да очакват един от друг. В стремежа
си да фиксират тази стабилна система, лидерите
сред технологичните компании започнаха да разработват стандарти за обработка и предаване на
данните. Всяка от компаниите нарича това по свой
начин. IBM говорят за “електронен бизнес второ поколение”, Intel – за бизнес, ориентиран към интересите на крайния потребител, Microsoft – за участие на всеки, и на потребителя, и на производителя,
във формирането на мрежови пазари. Но смисълът на тази дейност дори не е в свеждането до минимум на риска от използването на новите
технологии, а в изработването на безалтернативен
модел на “виртуалния“ бизнес.
6. Световните тенденции в безналичните разплащания и мястото на България в тях
Опитите да се пренесат финансовите операции в Internet доведоха до появата на Internet–брокери и Internet-банки. Те обаче също страдат от
недоверието на потребителите. На практика основните дивиденти от приходите в мрежата получиха
старите банки и компании. Американската банка
Wells Fargo например съществено разшири броя
на кредитополучателите си за сметка на откриването на свое мрежово подразделение. А Dеuche
Bank и други германски финансови институти възнамеряват да съкратят броя на подразделенията си
в чужбина, предлагайки на клиентите си да следят
за движението по сметките си чрез електронната
мрежа.
Преди няколко години се появиха технически
решения, които качествено измениха структурата
и организационната работа в платежните системи.
Това са Smart-картите, които са електронно защитени “портфейли” за не особено скъпата, но високопроизводителна компютърна платформа Wintel.
Smart-картите позволяват не само съхраняването
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на пари в електронен вид, но и извършването на
покупки без непосредствено обръщение към банковия център. Обменът на данни между търговския терминал и “центъра”, наличието на намаляваща сума става периодично. Приемането за обслужването на клиенти се съкращава, тъй като търговският терминал не обменя данни с други устройства освен с процесора на Smart-картата. Към такава платежна система могат да преминат голяма
част от предприятията и гражданите. При това парите си стоят в банката, а се движи само информация за тях. Въпреки множеството преимущества,
Smart-картите не намериха необходимото ниво на
масовост при разпространение. Оказа се, че при
голямо наличие на заявки, четящите устройства не
успяват физически да ги обработят. Създадоха се
нови безжични технологии, като Bluetooth (технология за връзка между GSM-апарат и компютри в
локална мрежа с различно ниво на достъп), за мобилните телефони, които позволяват на завършени комуникационни системи като мобилните апарати да се превърнат с помощта на техните SIMкарти в електронни портфейли. Идеята се приветства от множество компании като удобен и ефикасен метод за плащане. VISA обяви, че е сключила
договор с комуникационната компания Aether Systems за използване на тази платежна система на
базата на безжични устройства. Двете компании
разработват приложение за извършване на покупка чрез мобилен телефон и джобен компютър.
Nokia и KPN демонстрираха протокола за безжично предаване на данни WAP и модула за идентификация на WAP Identity Module (WIM). Модулът
WIM е технически включен към протокола WAP
1.2 и следващите версии. При традиционната организация касата е свързана към мобилно
устройство, даващо заявката (компютър, телефон
и др.), чийто номер е указан за купувачите.
Избирайки го, става свързване с касовия терминал.
Данните от картата или чека постъпват в него, визуализират се и ако верификацията е успешна, се
разрешава покупка. След това се въвежда PIN-кода,
разрешението отива при сървъра, извършва се
идентификация и ако и след това няма проблеми,
данните се предават към обслужваща банка. После
парите постъпват по сметката на обслужващия клиента субект в съответната банка. Това е т.нар. режим off-line.
Състоянието в България показва, че за плащане в Internet имаме две системи ePay и BGPay,
от които по-голямо разпространение и приложение
има първата. Също така са на лице и два вида безжично разплащане. Първият е от типа на автоматите, продаващи Coca-Cola – обаждате се на даден телефон, изслушвате няколкоминутен запис и

после посочвате какво желаете. Тези минути се заплащат от оператора (Mtel, Mobikom, GloBul и БТК)
на компанията, притежаваща този номер. Вторият
начин е въведеното от Обединена Българска Банка
(ОББ), GSM-банкиране. Тук с помощта на GSM можете да извършвате плащане към Електроснабдяване, Топлофикация и телекомуникационните
оператори. Това са първите стъпки за развитието
на безналичните разплащания по съвременните методи и стандарти в България.
7. В очакване на “предвидимото” бъдеще
Електронните форми на парите, механизмите за тяхното движение дават възможност за побързо придвижване на голям по обем капитал от и
към произволна точка. Абстрахирайки се от спекулативния подход към всяко ново нещо, спокойно
можем да определим капиталовите закони като основен двигател и в развитието на безналичните
платежи. Концентрацията на големи капиталови наличности през различни епохи от човешкото съществуване винаги е водела до радикални промени и
катаклизми. Пряката връзка между капитала и обществените механизми за контрол създават предпоставки за световен дисбаланс при тотално дигитализиране на световната икономика. Безналичното
отразяване на стопански сделки и реализацията на
цифрова печалба от тях, води многократно по-бързо до откъсване от реалните наличности и обезпечителни механизми, а това само по себе си може
да доведе до нежелани рецесии, инфлация, банкови фалити, обезценка на валути, тотални загуби на
застрахователни компании и други подобни.
Независимо от своята форма, парите не са променяли основните си функции. Капиталът, като механизъм за остойностяване на производствения
еквивалент, също се е движил в зависимост от постоянни закони. Изследването на тези закономерности е приоритет на икономическата и финансова наука. Именно те предупреждават преди практическата реализация на един или друг модел, че
съществува риск, който може да бъде намален и
избегнат, при което максимално да се използват
преимуществата, които дава безналичната електронна форма, само при глобална стандартизация
и поетапно въвеждане на обезпечителните
механизми.
8. Електронните финанси и новите предизвикателства във финансовия свят
Всяка промяна с такъв мащаб, каквато е преливането на реалните парични средства в средства,
които са само виртуални, съществуващи единствено в представите ни, недосегаеми за хората, които ги използват, рефлектира върху начина им на
възприемане и използване.
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ните транзакции се увеличи повече от два пъти след
1995 г. и се очаква отново да се удвои до 2005 г.
Интернет-банкирането става все по-популярно и както малките, така и големите банки разполагат с
уебсайтове, чрез които клиентите им имат достъп
до сметките си и могат да закупуват финансови
продукти. Появиха се дори някои изцяло базирани
в мрежата банки, включително NetBank и Egg plc,
дъщерни дружества на британския застрахователен гигант Prudential. В България банки, които предлагат електронно банкиране и платежни услуги от
такъв тип са ПИБ, ОББ, Инвестбанк, Банка ДСК,
“Алианц България”, “Хеброс”, Биохим, БНП
Париба, Булбанк, Пощенска банка, Евробанк, ING
Банк, Корпоративна банка, Общинска банка, ПИМБ,
Райфайзенбанк. Очакванията за ръст на развитие
на Internet-пазарите за 2003 г., сравнено с 2002г.,
особено в Западна Европа, се сбъднаха (виж графика 2).
Прогнозите бяха, че покупките от Internet-търговията ще достигнат внушителната сума от 9 млрд.
евро и ще бъде отчетен спрямо предходния период
своеобразен растеж от 18 % спрямо покупките за
2002 г., като най-много пари за пазаруване онлайн
се очакваше да дадат германците. Графика 2 по
данни на банката за международен сетълмент ни
дава ясна представа за динамиката и съотношението на безналичните разплащания в страните от

За някои, ефективната работа и живот в света
на електронните пари и като цяло електронните
финанси, поражда най-кошмарната промяна в техния бизнес живот. За други, този вид платежни средства вече съпътства неотменно ежедневието им.
Всичко това е достатъчно условие, за да разберем,
че появата на електронните финанси на световната “сцена” в Internet-пространството изисква нов
начин на мислене, поведение и съществуване. Пред
всички нас – граждани и фирми, тепърва се разкриват новите процеси, свързани с Internetбанкирането, електронните форми на пренос на
стойност и електронните разплащания. Основните
предимства на системата за електронен достъп до
сметките и операциите на клиентите са възможност за директно боравене с наличните пари, право на фирмите и гражданите да оперират със сметките си в реално време, без да напускат своите
домове или офиси, като нареждат плащания в лева и валута от и към всяка точка в страната или по
света, да разкриват срочни депозити, да заявяват и
да получават банкови карти, както и да правят справки за състоянието на салдата по личните им и корпоративни сметки. Това, разбира се, са само една
малка част от възможностите, които съществуват
посредством новите финансово-комуникационни
системи. Някои клиенти не предпочитат лични
отношения, поради което процентът на електрон-

Касова наличност и брой неналични плащания в страните
от Европейския съюз
на един жител, 2003 г.
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Видове плащания в страните от ЕС
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Графика 3
Европейския съюз спрямо наличните кешови
форми.
Също така, не на последно място интерес
представлява (виж графика 3) и съпоставката в някои от формите на плащане в страните от Евросъюза, показващ оптимистични тенденции в полза
на безналичните разплащания спрямо традиционното кредитиране по сметки. Това е доказателство
за повечето наблюдатели и изследователи на съответните процеси, че в консервативна Европа ефинансите ще намират все по-голяма роля в платежните механизми и финансовото обслужване.
Обясненията на аналитиците са аргументирани и
доста ясни. Според техните констатации в Западна
Европа купувачите не си отлагат пазаруването до
последния момент. Internet-каталозите, онлайн магазините и продавачите “на дребно” си остават найдоброто решение за предварителен избор, както и
за поръчка – не всеки има време да търси “физически” магазини. Специалисти в областта на е-търговията отбелязват, че клиентите били склонни тази година не само да пазаруват повече онлайн, но
и да купуват по-скъпи стоки.
Проблемите на потребителя в Internet обаче
не са малко – като се започне от сигурността и се
спомене, че понякога той не знае почти нищо за
компанията, от чиято стока избира. Все пак проблемите не са непреодолими. За решаването им има
възможност потребителят да получи гаранции от
достатъчно уважавана трета страна– известна институция или компания лидер.
У нас, където е-търговията навърши едва 4
години през ноември 2003, а за миналата година
има около 24 500 купувачи онлайн според някои

изследвания, едва ли ще достигне до бума, който
се прогнозира в Западна Европа. Все пак, за множество по-отдалечени градове и селища в страната е-магазините от българския Internet, които постигнаха значителен напредък, си остават почти
единственото решение за пазаруване.
Естествено, в страните с по-слабо икономическо развитие и с по-ниски приходи на населението, е-търговията е по-вяла. Но, както отбелязва ООН
в своя доклад през ноември 2003 г., от това те само губят. В този доклад онлайн търговията бе оценена като мощен фактор за прогрес, който тези
нации и държави трябва да насърчават и използват.
За 2003 г. най-търсени от ИТ стоките и комуникациите по света са били цифрови камери, мобилни телефони, DVD плейъри, принтери и друга
периферия, игри и игрови конзоли, различни модни
аксесоари и т.н.
В България се развива стратегия за приобщаването на ИТ към бизнеса и българското правителство. Стратегията предвижда комплекс от конкретни стъпки, с които информационните технологии да се превърнат в приоритет и емблема за
България, а заедно с това да подпомогнат общото
развитие и повишаването на качеството на живот в
страната.
Може би е необходимо да уточним, че
Internet-мрежата не е някаква абстрактна стока и
е нещо повече от индивидуален икономически
сектор. Internet се превръща в инфраструктурата
на всички бизнес дейности, основата на новата
икономика, преобразуваща всички сектори. Мрежата създава обективни възможности за широк информационен обмен и това прави много хора
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богати. Мрежовият икономикс катализира взаимно
свързаните икономически събития и създава възможности за бързо увеличаване на възвръщаемостта. Голяма част от интелектуалните стоки се
подчиняват на този ефект и той, за някои от изследователите, вече придобива закономерно развитие.
Основната заслуга за нарастването на относителните печалби е вследствие на това, че след като
бъде покрита цената на първото “копие”, разходите по възпроизводството му са почти нулеви, което
води до наличие на огромен потенциал за печалба.
Някои стоки също се характеризират с подобни мрежови резултати: колкото по-разпространени са те,
толкова по-висока е стойността им. Повишената
конкуренция води до бързо обновление, като засилва производството на нови модели стоки и води до
обезценка на наличните – вече “стари” продукти.
Благодарение на мрежовата работа разходите за
много видове транзакции се понижиха драматично,
а някои дори са почти на нулата. Големи и разнообразни групи от хора могат много лесно и срещу
незначителна сума да получат достъп до нужната
им за вземане на безопасни решения и съгласуване на комплексни дейности информация. Можем
да увеличим печалбата чрез добавяне на интелектуална стойност към даден продукт или услуга на
всеки етап от жизнения им цикъл – чрез иновации,
подобрения, намаляване на себестойността или изработване съобразно изискванията на клиентите.
Често специалистите се справят с добавянето на
стойност по-добре, отколкото вертикално интегрираните фирми. В условията на цифровата икономика идеята за самостоятелна, договорена по електронен път сделка на всеки етап от жизнения цикъл се превръща в логична и често безалтернативна възможност. Възможна е изключително висока
възвръщаемост на инвестирания капитал, поради
факта, че Internet-мрежата изисква по-малко физически разходи, отколкото са нужни на традиционните фирми, което означава по-ниски цени и повисока оперативна норма на печалба. Фирмите, които извършват сделки в обусловени за това части
на Internet-мрежата, могат да повишат приходите
на своите контрагенти и партньори без да се налага да поемат задължителните съпътстващи при нормалните транзакции задължения. Всички изследователи, ползватели и критици са съгласни, че логиката на търговския обмен се променя, макар и
бавно, посредством новите условия и практики, които налага мрежовия обмен на информация. Новите
режими на работа създават и нови правила, и вече
има автори, които теоретично разработват конкретни модели и стандарти за тези дейности. Конкурентната среда дава относително големи предимства на клиента, който участва в стопанският об-
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мен с информация и познания, които са основата
на алтернативния избор. Клиентите притежават
т.нар. “колективна сила”. Потребителите в Интернет-мрежата постепенно оформят структурата и
вида на придобивките (осезаеми – цена, качество,
разпределение на доставните количества във времето и т.н., както и неосезаеми – контрол върху
доставките, информационна обезпеченост, понижени нива на риска и др.). За разлика от традиционните индустриални фирми и корпорации, тези които
участват и създават е-пари са много по-гъвкави и
податливи на реформации и преобразувания.
Очакванията на специалистите в областта на фирменото преобразуване са, че първите десет години от новия век ще предоставят уникалната възможност за създаване на бизнес моделите, които
ще установят тенденциите за следващите няколко
десетилетия. Това ни дава основание да направим
извода, че борбата за контролиране на стандартите сред фирми, институции и правителства ще се
засилва и става все по-ожесточена. Това може да
бъде очаквано с оглед на неизмеримия ефект, който ще има за тези, които ще създадат новите (“правила на играта”) условия и регламент за финансиране посредством новите форми на електронно
разплащане.
Извод
Нововъведенията в човешката история винаги
са били приоритет на по-информираните общества и те са създавали за тях икономически предпоставки за просперитет и благополучие в условията
на конкуренция и оскъдност на благата. Информационният век създаде огромни възможности за всички държави, независимо от техните териториални
граници, икономически потенциал и техническа
обезпеченост, да навлязат в една тиха засега надпревара за доминиране над информационните среди и моделите за информационно осигуряване. По
естествен път се създаде и необходимостта от нова платежна форма или форми, които да облекат в
реални “дрехи” постигнатите до момента положителни резултати от страна на водещите държави в
тази надпревара. Времето е единственият достоверен арбитър и то ще покаже правотата или погрешността на един подход, теория или практика.
Много пъти досега определени идеи, превърнали
се в теории и изпълнили се впоследствие от някого
и някъде, са давали тласък в развитието на обществото, но в същото време в други случаи са били
пагубни за него. В настоящият етап от всички участници в “надпреварата” трябва да бъде осъзнато
нещо много важно, а именно условието, че жизнеспособността на един платежен инструмент не
зависи толкова много от статута на обезпечителя,
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а от доверието на неговите ползватели. Колкото повече мнения бъдат изказани и изследвани, толкова
по-вероятно е да бъде избегнат рискът от провал.
Ако правителства, банки и специфични финансови
организации заедно или поотделно впрегнат своите усилия в създаването на електронни средства
за размяна, губещите ще бъдат малко, но ще има
един сигурен печеливш: потребителят. С помощта
на новите технологии се създадоха и нови форми
и начини за печелене и използване на пари, вследствие на което е налице и предпоставка за ново
катализиране на процеса, свързан с “класовото разделение на бедни и богати”. Очакванията са новите е-финанси да изменят тотално механизмите на
финансиране и времето за разпределение благата
в обществото. Чрез новата парична система се очаква да бъде променена самата политическа карта
на света и да се създадат нови видове икономически и обществени субекти с местно и световно
значение, които днес ни е трудно дори да си представим. Може би след време ще имаме нови категории за стойността, а самото понятие “пари” тенденциозно ще промени своето значение. Не на последно място България има своята позиция в този
процес и тя трябва ефективно да я използва.
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THE NOCASH PAYMENT MECHANISMS IN EU
Georgi Ivanov
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ABSTRACT
This paper reviews the problems and new perspectives for payment transfers. The Internet and other corporate
information systems are good environment for new development digital payments. The digital money, cyber money,
electronic money and other ones are synonyms of new money bearers.All they together with the new communications
between firms in the Internet era created the concept E-finance. The nocash payments are new perspective in EU
finance transfers.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ
Добрин Добрев
Икономически университет – Варна
Ако приемем, че икономико-политическия преход е към своя край и България излиза от състояние на
криза,можем да дадем съществено място на общините като основни структури, които генерират устойчивост и
предпoставки за многоаспектен растеж. Съществени възможности в това отношение дават и множеството международни и български програми и фондове, чрез които общините могат да решат значителна част от проблемите
и преодолеят междутериториалната изостаналост и различия.
Ключови думи:устойчиво развитие,програми
Key words:sustainable dewelopment,programs

“Ако глобалнaта икономика расте с три процента годишно, то нейното производство от 29 трлн.
долара през 1997 год. ще нарасне на 57 трлн.долара през 2020 год.,или ще се увеличи почти
двойно. През 2050 год. то отново ще нарастне повече от два пъти, достигайки цифрата 138 трлн.
долара. Дори при нива от 29 трлн. Световната икономика е изпреварила многократно възможностите на земята. ”1
На конференция на ООН в Рио де Женейро
през 1992 год. е възприета концепцията за устойчиво развитие през XXI век, синтезирана в международно приетите цели, приоритети и нова политика.
Устойчиво развитие е 2 “ процес на промяна, при
който експлоатацията на ресурсите, насочеността
на инвестирането, ориентирането на технологиите
и на институционалните промени, са в хармония
помежду си и увеличават текущия и бъдещия
потенциал, с който да се осигуряват човешките потребности и стремежи. ” В целите на това развитие
се включват качествен икономически растеж; удовлетворяване на работни места, енергия, вода,
здравеопазване, регулиране на населението, ресурсна база;развитие, усъвършенстване, масово и многоаспектно прилагане на съвременните технологии
и т.н.
Включването на икономическите, социалните
и институционални аспекти е особено важно за
страните в преход, за които от съществено значение е един уравновесен баланс между аспектите,
осигуряващ бъдещите им модели за устойчив
растеж. Като фактори, които могат в най –-418
значителна степен да допринесат за устойчивото
развитие определяме:
• Смяната на масовия тип производство и
свърхресурсопоглъщащи системи
• Преориентация от необосновано потребителски стил на живот на хората
• Развитието на технологии, които спомагат
нужните на човечеството, чрез устойчиви методи

В пряка връзка с устойчивото развитие са и
следната група фактори, поради което е необходимо тяхното изследване:
• Динамика на потребностите – с огромен дисбаланс между степента на удовлетворяване на потребностите в световен мащаб и търсене на алтернатива за удовлетворяване на потребностите в “разумни” граници
• Демографски фактор–най-голяма зависимост от знака на прираста и индивидуалните подготовка и качества на човешките ресурси
• Ресурсно обезпечаване – анализиране на
количеството и потреблението на природните
ресурси, както и на разкриване на нови източници
• Иновационните процеси – свързани с развитието на науката, техниката, технологиите
Използването на високотехнологичните постижения
трябва да осигуряват икономически ефект, без да
има отрицателно и негативно въздействие върху
околната среда по време и след преустановяване
на тяхното приложение
• Влиянието на международни институции и
организации, върху протичането на социално икономическите процеси – определяща е ролята на
МВФ, Световната банка, ООН, НАТО, ЕК, ЕБВР и
др.
• Външноикономически връзки и провежданата външна и вътрешна политика –съвременната
действителност надхвърля националните граници
и създаването на транснационални структури е
обективна необходимост. Това обуславя отвореността на страните към трансгранично сътрудничество и търсенето на форми за взаимопомощ в глобализиращото се общество.
С поглед към нашата страна, бихме могли да
кажем, че България се намира по средата на трудния път на изграждане на хармонично единство “човек – прироада – икономика”, което е в основата
на устойчивото развитие. Съществува мнение, че
устойчивото развитие е възможно във високораз-

1 Генешки М., Регионална икономика Тракия-М София 2000 стр.21
2 Ковачев А., Списание на БАН 4/2002, Устойчиво развитие стр.43
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витите страни, за развиващите се и страните в преход то е неприложимо, тъй като,те не разполагат с
необходимите огромни ресурси. Подобно тълкуване се прави, защото представата за УР се свежда
до поредица от строги изисквания за спазване на
високи стандарти,изискващи свръхмодерни и скъпи технологии. Всъщност идеята за УР най – общо
се разглежда,като развитие, което осигурява на бъдещите поколения не по – лоши условия за
съществуване, отколкото на поколенията, които живеят днес. То предполага баланса между трите
стълба – опазване на околна среда, икономически
растеж, социална справедливост. За страна като
България УР днес означава, приоритетна защита
на жизненото равнище на над 80% от населението,
опазването на горските, водни и почвени ресурси
от невъзтановимо унищожаване и постигане на темпове на икономически растеж, значително изпреварващ средно европейските.
Направеното по отношение на устойчивото
развитие в България може да бъде обобщено в няколко насоки:
• изгражда се законова и нормативна уредба
на УР в съответствие с декларацията от Рио, ратифицирани са важни международни конвенции
• приет е закона за регионално развитие с качествено нова насока в регионалната политика на
страната. НПРР става основен инструмент за провеждане на дългосрочна политика за УР, базирана
на постоянен баланс на националните, регионалните, местни интереси и приоритети. Това е в унисон със заложеното в Бялата книга за пълноправното членство на асоциираните страни към ЕС т.е.
всяка страна да изработи своя програма от приоритетни цели и разписание по време
• Изградени са институционалните основи за
управление и реализация на процесите на устойчиво развитие чрез създаването на Национална комисия по УР, ангажирането на държавни институции, неправителствени организации.
• Засилва се гражданското участие в процесите на УР, въпреки апатията и липсата на мотивация за интензивен стопански живот.
Изпълнението на заложеното по отношение на
устойчивото развитие отчита изоставане в световен мащаб и в България. Това изоставане е в няколко направления и в контекста на немалко проблеми и предизвикателства:
• Все още се прилага фрагментарен, а не комплексен подход
• Незначителни са положителните промени в
сферата на производството и потреблението, въвеждащи нови индустриални технологии и решаващи екологични проблеми
• Недостатъчни са съгласуваните подходи и
политики в областта на финансите, инвестициите,

търговията, технологиите
• Страни, включително и най – богатите, не
ратифицират редица международни договори по линия на УР
• Не е преодоляно мнението, че УР изисква
значителни средства,и същевременно не се отчита,
че именно те водят до икономия на финансови
ресурси, няколко пъти по – големи от вложените
• Липсва институционално регламентиране на
процеса на УР и целенасочена политика в това отношение
• Значителна част от населението в своето
ежедневие е ориентирано преди всичко към екзистенциално оцеляване
• Координацията на цялостния процес на УР,
политиките, програмите и проектите в различните
сфери и на различни нива все още не е оптимизиран
В програмата на ООН е разработен списък
относно показателите за устойчиво развитие, от който всяка страна може да избере онези, които са
най – подходящи и най – добре отговарят на националните приоритети, цели и задачи. Освен критериите съгласуваност, разбираемост, реализируемост, концептуална обоснованост, приспособимост, от съществено значение е да бъдат и:
• Представителни за международната общност във възможно най – висока степен
• Да се използват в национални рамки, да са
използваеми на регионално, местно и др. локално
ниво.
В работния списък са включени три групи
показатели:
• Отчитащи въздействащите сили върху развитието, представляващи човешки дейности процеси
и модели, които влияят негативно и са със силно
въздействие (например експлоатация на невъзтановими ресурси, пренаситен транспортен трафик
и др.)
• Показатели, които отчитат последствията т.е.
ефектите от въздействащите сили (например степен на замърсяване на почвите, вследствие на използването на химически вещества)
• Показатели-мерки за преодоляване или предпазване от негативни действия върху УР (рестрикции, ограничения, глоби, законодателно регулиране и др.)
В настоящия материал,ще се опитаме да систематизираме обстойно показатели във възприетите четири групи: икономически, социални, екологични и институционални.
I. Икономически показатели за устойчиво развитие
1. БВП на глава от населението
2. Облагаем доход на един жител в трудоспособна възраст

Устойчиво развитие на общините чрез използване на ...

3.Структура и динамика на доходите по отрасли. Секторна структура.
4.Съвременност на техниката и технологиите
5. Зависимост от местни и външни суровини
6. Степен на концентрация и специализация
7. Техническа инфраструктура – водоснабдителни, транспортни, енергийни, комуникационни,
информационни мрежи; системи за отпадни води,
депа за битови отпадъци
8. Степен на индустриализация
9. Продуктивност на труда – характеризира
комплексните резултати от използването на отделни групи ресурси и се измерва с производство на
единица продукция
10. Равнище на безработица – брой, динамика, структура на безработните
II. Социални показатели за устойчиво развитие
а) преодоляване на бедността – индекси на
човешко развитие
• Трудова заетост – равнище, секторен състав на заетостта
• Средна работна заплата на един зает
• Годишно потребление на основни хранителни продукти на човек от домакинство
• Покупателна способност на домакинствата
• Размер на пенсии
б) население и демографска ситуация
• Естествен прираст, възрастова структура,
средна продължителност на живота
• Гъстота, плътност на населението
• Миграция
• Етническа структура
в) образование
• Териториална организация и кадрова осигуреност
• Грамотност и степен на образование на 1000
жители
г) здравеопазване
• Териториална организация и кадрова осигуреност
• Брой на болничните легла
• Разходи за здравеопазване като процент от
БВП
д) урбанизация
• Населени места – състояние, динамика
• Жилищна площ на човек от населението
III.Екологични показатели за устойчиво развитие
а) национално използване на природни ресурси
• Обработваеми, необработваеми земи, горски фонд
• Използване на селскостопански земи, структура на културите
• Биоразнообразие
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• Минерални и неминерални природни ресурси
б)екологично състояние на природните ресурси
• Състояние на обработваемата земя
• Качества на водите, пречистени отпадни
води, поливни площи
• Резервати и защитени територии
IV.Институционални показатели за устойчиво
развитие
• Ратифициране на глобални международни
споразумения
• Управление на оценките за въздействие върху околната среда
• Достъп до информация свързана с УР.
Информационна и образователна политика
• Програми за устойчиво развитие на териториите от различни нива
В хода на своето развитие страната ни може
да се възползва от възможностите,предоставени
от международни институции и фондове, за да преодолее междурегионалните различия, да стабилизира икономиката и да установи добри практики за
устойчиво развитие. Усилията трябва да бъдат насочени към установяване на стандарти по – високи
от европейските по опазване на биологичното разнообразие.В областта на планирането да се въведе стратегическа оценка на въздействие върху околната среда. Необходимо е и обучение на публичната администрация от всички нива с принципите и
практиките на УР.
В страната са реализирани множество проекти по УР на всички нива – национално, регионално,
местно. Привлечени са значителни финансови ресурси от международни донорски организации и са
използвани значителни вътрешни ресурси за изпълнението на тези проекти. Същевременно, забавянето на процесите на децентрализация на функции
и права от централната към местните власти, на
практика силно ограничава възможностите на общините,да бъдат един от основните участници в процеса на устойчиво развитие.
Нов стратегически елемент се откроява в разработваните национални, областни и общински
планове, в НСРР, регионалните стратегии, а именно – устойчиво развитие. Приоритетите, целите,
програмните мерки и свързаните инструменти на
регионално развитие следва да подпомагат постигането на целите на стратегиите от Лисабон и
Гьотеборг: икономически растеж, екологично качество, социално развитие. По тези основни направления функционират български и международни предприсъединителни програми и фондове.
Програма САПАРД финансира развитие на
ефективно земеделско производство и конкурентен хранително – преработвателен сектор, чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура. Подпомага селския туризъм и устойчи-
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вото развитие на селските райони. В същата насока работят ДФ “ Земеделие ”, програма ПЛЕДЖ,
както и Програмата на правителството на Япония
за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти
на местно равнище (селско, горско и водно стопанство, регионално развитие). Програма САПАРД
е насочена към частния сектор с възможност в бъдеще де се използва от местното управление, докато програмата на Японското правителство е насочена към органите на местно самоуправление и
неправителствени организации.
Развитието на инфраструктурата се подпомага
от най – мощните предприсъединителни инструменти: ФАР – България, ФАР – ТГС, ИСПА.
В областта на екологията, опазване на природните ресурси и биоразнообразие, помощ се предоставя от множество програми. Някои от тях са:
ФАР – МП, САПАРД, програма “ Побратимяване
на градове “, Програма на правителството на Япония
(изграждане на водопроводни и санитарни съоръжения, регионални мерки за опазване на околната
среда), мощния инструмент по отношение на околната среда ИСПА, Програма на Канадския фонд
за местни инициативи.
По отношение на социалното развитие и социалното сближаване може да отбележим работата на:
• Програма ФАР – България – интегриране
на малцинствата и изграждане на плуралистично
гражданско общество; приложение на достиженията на правото на общността; стабилизиране на държавната администрация; социално сближаване
• ФАР – ТГС – сътрудничество в здравеопазването, културен обмен, местни инициативи за трудова заетост, образование, обучение
• Програма за борба със социалната изолация – участие на представители на различни обществени групи и изграждане на европейски мрежи за сътрудничество
• Програма на МТСП “ От социални помощи
към осигуряване на заетост ”

• Леонардо Да Винчи II – работеща в областта на професионалното образование
• Европа 2002 – познания на ЕС, култура
• Програма на правителството на Япония –
подпомагане на социално слаби, помощ за бежанци, образование, здравеопазване, квалификация
• Програма на Демократичната комисия при
посолството на САЩ – приоритетни са демократичните практики и институции, права на човека,
етническа и политическа хармония
• Програма на Канадския фонд за местни инициативи – насърчаване социалното и икономическо развитие на маргинализирани общности и социално онеправдани групи, равенство на половете,
участие на жените в обществените процеси
• Обединени Холандски фондации за ЦИЕ –
насърчава проекти, които предоставят на хората в
неравностойно положение условия, възможности и
умения, осигуряващи им равен шанс с останалите;
активно участие на местната общност в разрешаване на съществуващи проблеми
Институциите и администрациите от различните териториални нива преценяват ефективността при
работата с различни програми и резултатите, които
постигат в краткосрочен и дългосрочен аспект.
Доброто познаване и използване на предприсъединителни програми и фондове, предполага преодоляване на регионални различия и дисбаланс, и е предпоставка за успешно усвояване на средствата по
Структурните и Кохезионния фонд, които ще работят след присъединяването на България в ЕС.
Стратегията на бъдещето е интеграция на
принципите на устойчиво развитие при усвояване
на структурните фондове на ЕС, чрез включване на
устойчивото развитие в регионалната политика.
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ABSTRACT
If we accept that the economical- political transition is reaching its end and the country is going out of its state of
crisis, we can give a place to the communities as basic important structures, which generate steadiness and premises
of multi stage development.
Real possibilities in this respect are also given by the great number of international and Bulgarian programmes and
funds, through which the community can solve a significant of the problems and overcome the territorial backwardness
and differences.
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ИЗИСКВАНИЯ НА ЕС И ФУНКЦИИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВА И
ИНСТИТУЦИИ НА РБ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
СТОПАНСТВО- КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И ПОЛИТИКА
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В доклада се интерпретират новите изисквания на ЕС за коренно подобряване на социално-икономическата
политика, критерии и показатели отразени в глава „Земеделие” за устойчивото развитие на селското стопанство:
растениевъдство, животновъдство и преработващата промишленост; потребностите на населението и износа;
проблемите на селото, условията и правата на гражданите на РБ и качествата на живот, труд, доходи, култура,
образование, здравеопазване в страната, отделните райони, области, общини, градове и селища.
Дават се препоръки за редица подобрения.
Ключови думи: инфраструктурна система, социален и образователен статус, устойчиви екосистеми,
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Управлението на устойчивото развитие на икономиката на РБ налага усъвършенстването на системата от критерии, показатели и политика, които
рефлектират в провежданата политика и стратегия
на правителствата, институциите и организациите.
Република България кандидатства и предстои
да бъде приета за членка на ЕС. Това налага нейната политика, особено социално-икономическата, да
съответства на изискванията и политиката на ЕС
за успешното решаване на целите и бъдещите
проблеми на РБ и на ЕС.
Политиката, особено социално-икономическата на ЕС се характеризира с договорените общи
цели, единния вътрешен пазар и тяхната координация между правителствата на страните-членки и на
ЕС като цяло.
1. Нови изисквания на ЕС и на Европейската
Комисия.
Дейностите на ЕС се свързват с Договора
Маастрихт (1993); на ИВС (1999); със срещата на
Върха в Амстердам; с обсъждането и приемането
на Конституцията на ЕС и пр. Сега в страните –
членки се внесоха коренни промени в рамките от
условия на стопанската политика в Общността, конкретизираха се разработките на Пакта за стабилност и растеж и все повече се изисква решаването
на нови още по-важни проблеми за страните-членки и за ЕС като цяло.
В тази насока Европейската комисия издаде
Разпоредби за „Разширяване на мерките за бюджетнополитически контрол и координирането на
икономическата политика” и за „ускоряване и изясняване на процедурата при свръх голям дефицит”,
което налага страните- членки да имат балансиран
бюджет за евентуални излишъци и да бъдат в състояние да преодоляват очаквани конюнктурни
колебания, без да надхвърлят горната граница на

дефицита в размер на 3 % от БВП.
Посочените, а и редица още други обстоятелства, заставят РБ да мобилизира всичките свой
ресурси, за да отговаря на изискванията на ЕС и за
успешното решаване на проблемите поставяни й
от ЕС.
2. Държава (власт), парламент (народно
събрание), правителство (министерски съвет) и
институции.
Както е известно в РБ са обособени и действат трите вида власти със своите функции:
• Законодателна- Народното Събрание с национални (парламентарни) комисии като помощи
органи на НС, специфични (държавни) комисии в
зависимост от необходимостта избрани от НС и
др.
• Изпълнителна- Министерски съвет, Министерства, а в териториален разрез- райони, области,
общини, кметства със съответни административни органи.
• Съдебна система- Съдилища, Прокуратура,
МВР, следователи и др.
И трите власти трябва да работят синхронно,
взаимно да си взаимодействат и да се подпомагат
с цел защита на правата на гражданите чрез държавните и административни органи и институции с
оглед постигане на сегашните и бъдещи цели и за
осигуряване благоденствието на обществото и
държавата.
В изпълнение на своите функции, цели и задачи Институциите са национални, районни, областни, общински, а също биват Правителствени и
Неправителствени; могат и трябва да изпълняват
функции и да създават условия за организиране на
производството (земеделски и неземеделски дейности), за развитието на обмяна и търговия; условия за формиране и разпределение на доходите,
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за разширяване потреблението и пр.
В зависимост от равнището на извършването
на промяната в РБ и въздействието Държавните органи и Институции биват на национално, регионално,
областно и местно равнище с главни критерии за
по-ефективни икономически и социални
постижения. В тази връзка следва да се провежда
предприемачество за успешно съчетаване на частния капитал, труд и технологии с обществения
капитал, труд и технологии, и така да се способства на местните органи на власт и на обществените
организации да очакват и да решават проблемите
относно политиката; да създават и отстояват Програми и да ги реализират; да привличат и да използват ресурсите; да ги управляват и да правят реални оценки на текущата дейност с оглед вземането
на бъдещи решения в полза на обществото и в защита интересите на РБ.
Ако институционалните структури не са в състояние да поддържат икономическо и социално
развитие, да създават условия за развитие на селското стопанство и други дейности и в крайна сметка да подпомагат развитието на страната, районите, областите, градовете и селата Промяната в
тях трябва да бъде неотменна и наложителна.
3. Възкресяване на селското стопанство, на
правата, бита и поминъка на хората и селото.
В тази връзка безусловно е наложително, като Феникс от пепелта, да бъде изровено, възстановено и утвърдено селското стопанство на Българи,
вандалски разрушено, разпарчедосано, разграбено и занемарено.
При такива условия и дадености предпоставка за устойчиво развитие са търсене и намиране
на нови възможности, форми и подходи за по нататъшното стабилизиране на съсипаното селско
стопанство, бита и културата на българските граждани и на селото.
Опит за възстановяване на някой от посочените възможности за устойчиво икономическо развитие на България се явява изграждането, развитието и укрепването на шестте района включващи отделните административно обособени области в
страната. Тяхната роля, цел и задачи е да се създават най-ефективни, обективни възможности за използване на всички (съществуващи и бъдещи) ресурси във всички райони и области, всяко селище
и кътче на хубавата ни родина България.
В България са изградени, съществуват и действат шест района с включените в тях обособени
области. Те са:
• Северозападен с областите: Видин, Враца
и Монтана.
• Северен Централен с областите: Велико
Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.

• Североизточен с областите: Варна, Добрич,
Разград, Силистра, Търговище и Шумен.
• Югоизточен с областите: Бургас, Сливен и
Ямбол.
• Южен Централен с областите: Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и
Хасково.
• Югозападен с областите: Благоевград,
Кюстендил, Перник, София (столица) и София.
4. Правителствени и неправителствени институции и организации в ЕС и в РБ
Синхронизиране на икономиките между ЕС и
РБ и устойчивото развитие на селското стопанство
на България е свързано с все по-нарастващите изисквания на ЕС, на съответните правителства, институции и организации.
4.1 Някои правителствени и неправителствени институции и организации на ЕС.
Според издадените нормативни и други документи и проучвания на много автори в ЕС има изградени и действат редица ефективни и специализирани райони, услуги и дейности от правителствата и институциите, а също и от важни неправителствени организации. Те полагат грижи за осигуряване на високи доходи на селскостопанските
производители; за задоволяване търсенето на селскостопански стоки на износни цени подходящи и
за производителите; за подпомагане разрешаването на възникнали конфликтни ситуации и проблеми.
Една от най-висшите неправителствени институции е Земеделската Камара, чиято роля е да
взаимодейства с правителството за развитието на
селскостопанското производство на национално
равнище, като дава своето мнение по всички
Проекти, който ще се разглеждат в Парламента.
Тя участва и във връзка с определяна на минимални цени за отделните култури за всяка реколта и за осигуряване нормални доходи на селскостопанските производители
Друга институция е Земеделските Синдикати,
които са организирани на браншов принцип по видове производство и за реализиране на социални
придобивки и икономически облекчения. Тяхното
влияние все повече се заселва сред младите селскостопански производители към които се предявяват и редица специфични изисквания.
Освен разглежданите до тук институции, в ЕС
безспорно има и още много други институции и
организации.
4.2 Изграждащи се райони в РБ.
Какви са досегашните резултати от развитието на страната и на отделните шест района? Какво
е взаимодействието между тях и вътре в даден
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район? Ще имали взаимодействие между отделните области, общини, градове и селища? Как ще
се развиват и съчетават отделните производства,
дейности и услуги?
Тези и редица други проблеми чакат своето
разрешаване и приложение както от правителствените, така и от неправителствените институции, съюзи и организации. Не е ясно още какви икономически, правни и социални механизми се разработват от правителствените и неправителствените
институции, като се има предвид, че са обособени
на административни, а не на икономически
принципи.
Не е ясно също как се използват по-важните
фактори за устойчивото развитие на селското стопанство в РБ на национално (правителствено) равнище и каква ще бъде помощта на неправителствените институции, съюзи и организации, като се
има предвид все по нарастващите изисквания на
ЕС и тяхното успешно и по-бързо решаване в РБ.
В България имаше също правителствени и неправителствени институции и организации с тяхната структура за изграждане на райони, на специализирани райони, производства и дейности до
1989 г. След 1989 г с провеждането на демократизацията и приватизацията и на „аграрната реформа”, се разрушиха почти всички хоризонтални и
вертикални връзки, особено в промишлеността,
транспорта, строителството и най-много в селското стопанство. Това стана, тъй като правителствата,
институциите и държавата се дистанцираха от почти всички производства, дейности и услуги в народното стопанство. Това налага да се възстанови
дейността и да се изграждат нови правителствени
и неправителствени структури. Това е абсолютно
наложително и от ЕС и от националните интереси,
цели и бъдеще на РБ.
За сега в РБ действа само Българска Земеделска Камара, която членуваше в световната организация на земеделските производители (ФИНА),
включваща над 114 държави в света, но тя вече
умишлено се ликвидира от някои от последните
правителствата.
Друга институция в РБ е Съюз на Земеделските Кооперации (СЗКБ)- правоприемник на съюза
на ТКЗС в България с изградени 43 регионални
съюза, а сега обхващащи едва 600 земеделски кооперации и други селскостопански организации, които Министерство на Финансите, а и Министерство
на Земеделието и Горите задушава и ограничава.
Така например относно „задълженията на търговските дружества към държавата” през ноември
2002 г министър Велчев отговори на АДВ, че са
възложени за събиране 3 716 630 248, 13 лв., а
на друг въпрос, че са образувани дела по реда на
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ДПК срещу 869 земеделски кооперации на стойност
36 948 084 лв. През май 2003 г министър Велчев
съобщава, че кооперациите са увеличени вече на
939 и изискуемата от тях сума е 43,8 млн.лв.
Отрасълът „Земеделие” осигурява 12 %-14
% от БВП, а дължи малко (1 %) от държавните
вземания и при положение, че вътрешнотърговския дефицит на РБ е 1,6 милиарда долара. А отрасълът „Земеделие” е с положително външнотърговско салдо над 220млн.долара /10/.
Съвсем недостатъчна е работата, помощта и
контролът и от МЗГ и министър Дикме, поради доста некомпетентни негови сътрудници и служители
и по преценка на ДПС и г-н Доган, а според Расим
Муса, като заместник председател на парламентарната комисия по земеделие и гори /11/ през
2004 г. Има значително по-добри резултати в областта на земеделието на РБ. Например през
2004 г. Пшеницата в РБ е 3 860 000т. – близо два
пъти повече от 2003 г.; на царевицата – над
1 350 000 т.; на слънчогледа – повече от 1 000 000
т.; на тютюна – 62 240 т., от които над 40 000 т.
са ориенталски тютюн.
Значително са повишени количествата на земеделските стоки и за износ, особено за международните пазари: пшеница – 636 805 т., от които за
страните на ЕС – 282 263т. (при преференциална
квота от 250 000 т.). С това според него РБ измести някои от основните износителки на зърнени култури като САЩ, Австралия и Аржентина от пазарите на страни като Индонезия, Мароко, Тунис и
Корея. Най-голямо количество слънчоглед е изнесено за Турция – 125 191т.
Наред с успехите се отчита, че това е само
началото на подобрение в земеделието на РБ.
Например МЗГ и Парламентарната комисия по земеделие и горите и съответните институции не успяха да накарат държавата да изпълни както трябва Закона за подпомагане на селскостопанските
производители. Там е записано, че всяка година
страната ни трябва да отделя 0,5 % от брутния вътрешен продукт за подпомагане на земеделието, което реално представлява сума от над 500 млн. лева.
По негови признания не е реализирано създаването на национална горска кампания, която да
решава проблема за стопанисването на българските гори, едва започва работата по комасирането
на земята и други нерешени проблеми.
Освен посочените недостатъци и някои постижения все още остават нерешени редица проблеми и нерешени въпроси от изградените институции и организации на национално равнище и на отделни институции и организации в РБ, макар че на
брой те са много. Така например има над 43 броя
Браншови съюзи, които са изградени на браншови
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принципи, по различни критерии, но резултатите,
помощта и контрола провеждани от тях са
незадоволителни. Има много съюзи като например
на: зърно производителите, оризопроизводителите,
памукопроизводителите и др., а за производство
на животински продукти на съюз на птицевъдите,
свиневъдите, бубопроизводителите, лозарите,
лесовъдите, а на професионална основа съюзи и
сдружения на агрономи, ветеринарни лекари и др.
От гореизложените безспорни данни и факти
може да се направят следните изводи и препоръки:
• Безспорно е необходимо, както правителствените- министерства, агенции, съюзи и др., така
и неправителствените институции, съюзи и
организации, селскостопански и други структури
да разгърнат своята работа и своите вертикални и
хоризонтални връзки във всеки район, област, община за обединяване на своите усилия и постигане
на положителните цели и задачи във всички свои
производства, услуги и дейности на РБ.
• Да се изгради една обща, цялостна система
на еднопосочност и единодействие между всички
неправителствени институции, организации и системи в страната, която да оказва насочваща и единодействаща роля за постигане на жизненоважните цели и задачи на общественото развитие в РБ.
• Посочената система трябва много активно
и резултатно да съдейства върху решенията на
проблемите от правителствените институции и
структури, които да могат да влияят и при нецелесъобразните закони, решения и действия, които не

са в интерес на страната, народа и обществото, а
чужди-на корпоративни интереси и цели. Това е абсолютно необходимо и е в съответствие с изискванията на ЕС, чийто член може да бъде РБ през
2007 г.
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Разработката е част от научно-изследователски проект на тема “Финансиране на общините чрез емитиране
на облигации”, финансиран от Национален фонд “Научни изследвания” при МОН на РБ.
Използването на дългови инструменти за привличане на финансов ресурс в общинските бюджети е продукт
на признаване водещата роля на принципите на фискална децентрализация в отношенията между централната и
местна власт. Достъпът до капиталовите пазари се разглежда като една от основните предпоставки за повишаване финансовата автономност на общините и стимулиране на местното икономическо развитие. Въпреки че се
използва широко в практиката на местните власти в развитите страни, дълговото финансиране в нашата страна
все още носи етикета “алтернативно” или “нетрадиционно” финансиране. Фокусът на представения доклад е
съсредоточен върху изследване на проблемите и перспективите за развитие на общински кредитен пазар в България,
на базата на опита на местните власти в страните с развита пазарна икономика. Основната изследователска теза
е обосноваване на общинските облигации като съвременен метод за привличане на средства и ефективен инструмент за управление на местните финанси. Аргументите се свързват с приносите на облигационното финансиране за реализиране на значими проекти в публичния сектор, повишаване качеството на предлаганите публични
блага и развитие на общинската икономика. Акцентира се върху съвместимостта на развития общински капиталов пазар с процеса на интеграция на България към ЕС и способността му да осигури значими предимства за
страната.
Ключови думи: общински кредитен пазар, общински облигации, кредитоспособност, кредитен рейтинг
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Съвременните финансови взаимоотношения
между централната и местна власт се характеризират с признаване водещата роля на принципа на
фискална децентрализация и предоставяне на определена автономност на местните бюджети в рамките на консолидираната фискална програма. Като
основни детерминанти на общинската финансова
независимост обикновено се посочват: наличие на
собствени приходоизточници, управление на финансови ресурси, адекватни на делегираните разходни отговорности, както и възможност за ползване
на заемен капитал с цел реализиране на разработената съгласно местните приоритети инвестиционна програма.1 Ето защо, органите на местно самоуправление в различните страни по света, все
повече се утвърждават като самостоятелен икономически субект, равнопоставен на всички останали участници на капиталовите пазари. Финансовата
автономност позволява на общините да избират начините за задоволяване на финансовите си потребности, както от капитали с инвестиционно предназначение, така и за покриване на временен недостиг на средства в оперативните си бюджети. И въпреки че класическото “златно” правило за балансираност на бюджета, предписва на публичните
власти, да се въздържат от емисия на дълг за покриване на текущи разходи, същото правило позво-

лява, а в някои формулировки дори препоръчва разумното заемане на ресурс с инвестиционно
предназначение.2
Нещо повече, правото на местните власти на
достъп до националните и чуждестранни капиталови пазари с цел финансиране на инвестиционни проекти и “провеждане на самостоятелна икономическа политика, основана на техните нужди и потребности” е основен принцип, прокламиран в ЕХМС3 .
Относителният дял на привлечените средства в общинските бюджети се третира като показател, както за използването на алтернативни източници за
покриване на традиционния недостиг на средства в
публичния сектор, така и за разширяване на инициативността при финансовото обезпечаване на общинската инвестиционна програма. Разумното използване на дългови инструменти дава възможност
на местната власт активно да управлява териториалния възпроизводствен процес, а развитието на
общински капиталов пазар е предпоставка за ефективно междурегионално движение на капитали, ускоряване на инвестиционния процес в общината, инфраструктурно обновление, привличане на частен
финансов ресурс в общинското икономическо развитие и трансформиране временно свободните парични средства на населението и фирмите в “работещ” капитал.

1 Виж Европейска харта за местното самоуправление, Страсбург, 15.10.1985г
2 Swianiewicz, P., Foundations of Fiscal Decentralization: Benchmarking Guide for Countries in Transition, LGI/
OSI, Budapest, 2003, p.36
3 Виж Европейска харта за местното самоуправление, Страсбург, 15.10.1985г
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Въпреки че намира широко приложение в европейските страни, като гъвкав и атрактивен метод за набиране на капитали, в България общинското дългово финансиране все още носи етикета
“алтернативно” или “нетрадиционно” финансиране.
Независимо от предоставеното от закона4 право
за поемане на общински дълг с цел финансиране
на инвестиционни програми и проекти, покриване
на временен недостиг на средства в рамките на
бюджетната година и рефинансиране на непогасен
дълг, привлечените средства формират едва 1-2%
от приходите в общинските бюджети. За сравнение в европейските страни относителният дял на
заемните ресурси е поне три пъти по-голям и дос12

77 ,1

10

тига средно равнище от около 5,6%.
Трябва да се отчете факта, че възможността
за ползване на заеми от местната власт в нашата
страна, в значителна степен беше ограничена от
сравнително високото равнище на задлъжнялост в
публичния сектор. Като част от дефицита и дълга
на консолидирания държавен бюджет, дефицитът
и дългът по общинските бюджети са обект на
регулиране, с цел съблюдаване на конвергентните
критерии, ограничаващи равнището на дефицита
до 3%, а на дълга – до 60% от БВП. Ролята на
дълговото финансиране в практиката на местните
власти в България може да се проследи посредством основните дългови индикатори.
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Фигура 1. Дългови съотношения в публичния сектор за периода 2000 - 2004 г.
С оглед предстоящата интеграция на страната ни към европейското пространство и с цел предотвратяване на прекомерната задлъжнялост в публичния сектор, размерът на консолидирания държавен дълг в нашата страна е лимитиран нормативно до 60% от БВП, като правителството има право да предложи ограничения на общинския дълг в
случай че регламентираното съотношение бъде
нарушено.5 В момента подобна опасност не съществува – по последни данни пропорцията консолидиран държавен дълг към БВП се движи в посока редуциране от над 105% през 1997г. до 77,1%

през 2000г., към стойности от 70,1%, 53,2% и
46,3% съответно през 2001г., 2002г. и 2003г., за
да достигне 38,8% в края на 2004г. – равнище,
съпоставимо с това в страните от ЕС (15) и региона на ЦИЕ. Същевременно съотношението общински дълг към БВП в нашата страна е изключително
ниско, въпреки че показва тенденция за постепенно увеличение от 0,14% през 2002г. до 0,19% през
2003г. и 0,23% през 2004г. За сравнение средната стойност на този дългов индикатор е 1,46% в
страните от ЦИЕ и над 4,5% в ЕС (15).
Общинският дълг е също така пренебрежимо

4 Закон за общинските бюджети, обн. ДВ, бр.33/1998г., посл.изм. и доп. бр.107/2003г,чл.40, ал.2 и 3
5 Закон за държавния дълг, обн.ДВ, бр.93/01.10.2002г., чл.10 и чл.11

Алтернативни инструменти за финансиране на ...

малък в сравнение с общия дълг на публичния
сектор, като формира съответно 0,27% (2002г.),
0,42% (2003г.) и 0,59% (2004г.) от консолидирания държавен дълг. Дори в бившите соцстрани от
региона на ЦИЕ общинският дълг надхвърля 6% от
публичния дълг, въпреки че е значително под средното равнище от 11,1%, регистрирано в страните
от ЕС (15).
Причините за ниските стойности на дълговите индикатори в нашата страна се коренят във
факта, че дълговото финансиране на местните
власти е все още сравнително непознат феномен.
В исторически план, преди началото на реформите от 90-те години на миналия век, общините нямат право да ползват кредитни ресурси, нито разполагат със собственост, отделена от държавната,
която да използват като обезпечение. Десетилетието
след старта на прехода, се характеризира с макроикономическа нестабилност, която има съществено отражение и върху местните финанси. Бързо
намаляващият БВП прави публичните приходи тотално непредсказуеми, а високото инфлационно
равнище оказва натиск върху лихвения процент, като оскъпява кредитирането. Освен това, банковият
сектор е твърде “слаб”, доколкото самите банки
се опитват да възприемат линия на поведение, подходяща за пазарната обстановка. Проучването на
“природата” на местните власти и техните финансови нужди, заема едно от последните места в списъка с приоритети на банковата администрация.
Също така, законодателната база, формираща
административната, политическата и финансовата рамка на местното самоуправление е изключително нестабилна, което неизбежно налага определен период на изчакване с цел постепенното стабилизиране на нормативната среда и отлага кредитирането. Новоизбраните местни политици и администратори имат изключително малък опит в мениджмънта по принцип, и във финансовото планиране в частност и също се нуждаят от време, за да
усвоят начин на действие, съответстващ на пазарните условия. В общините, където процесът на разместване на местните елити е по-слабо изразен,
ситуацията не е по-добра, дори напротив – старите
навици от централизираната планова икономика са
важна бариера за възприемане на новите практики
по принцип и в частност – за развиване на умения
за използване на дългови инструменти.
Налице е още един, до голяма степен психологически фактор, който също трябва да бъде взет
под внимание. Новоизбраните местни власти нас-
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ледиха от предишните администрации висок бюджетен дефицит, който - въпреки че не е свързан с
използване на кредитни инструменти, а е продукт
предимно на финансови задължения по неплатени
фактури - не може да бъде покрит с текущите
приходи. Неразплатените разходи и ниската събираемост на местните приходи, които едва стигат
за изплащане на заплати, а понякога не са достатъчни дори и за тази цел, предизвикаха спиране на
всички инвестиции в преходния период и покриване
само на минимално необходимото равнище на оперативните разходи. Борбата с дефицита оказа съществено отражение върху подхода на общинските администрации към финансовото планиране, доколкото съдейства за развитието на “дефанзивно”
бюджетиране и съпротива срещу всяка форма на
заемане. Това въздържание стана важен аспект на
административната култура, отнемайки значителен
период от време, необходим за промяна на формираното негативно отношение.
Трябва да се отчете и фактът, че до 2001г. в
нашата страна съществува нормативно установен
лимит за дефицита по общинските бюджети - до
10% от общата сума на приходите, което в същност ограничава и правото за ползване на заемни
средства. Освен това, местните власти имат право да влагат ресурси с инвестиционно предназначение в размер не по-голям от 5% от сумата на
собствените приходи. По този начин ограниченията,
наложени от действащата в миналото правна рамка,
превърна общините в неравнопоставени субекти на
кредитния пазар, както по отношение на ползваните кредитни ресурси, така и във връзка с възможностите им за финансиране на приоритетни за съответната община дейности, което придобива все
по-нарастваща значимост и от позицията на европейските критерии за устойчиво развитие.
В момента ограничението на общинския дълг
е далеч по-либерално – годишният размер на разходите по обслужването на дълга не трябва да надвишава 25% от размера на собствените приходи и
общата изравнителна субсидия на общината за съответната година.6 Същевременно, с цел минимизиране на рисковете при ползване на кредитни ресурси от общините, е препоръчително да се регламентира нормативно “златното правило” на фискалния федерализъм7 , позволяващо дългово финансиране на инвестиционните проекти, но не допускащо използването му за текущи цели, което
от своя страна изисква ясно разграничаване между оперативния и капиталовия бюджет на местната

6 Закон за общинските бюджети (ЗОБ), обн. ДВ, бр.33/1998г., посл.изм. и доп. бр.107/2003г,чл.40, ал.7
7 Виж King, D.S., Fiscal Tiers: The Economics of Multi-Level Government, Allen&Unwin, London, 1984, както
и Musgrave, R., The Theory of Public Finance, McGraw-Hill, New York, 1959
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власт – принцип, който все още не се прилага в
българската практика.
Дълговите инструменти, достъпни по закон за
българските общини са общинската облигационна
емисия, кредитите от банки и други финансови
институции, както и заемане на публични ресурси
от републиканския бюджет, бюджетите на други общини и извънбюджетни фондове. Наличните данни
за общинския дълг разкриват значителното му редуциране в стойностно изражение – от 157,9
млн.лв. през 2000г., до 88,4 млн.лв. в края на
2004г., което регистрира намаление от над 55%,
както и същественото му преструктуриране.
Една от основните причини е огромното намаление - над 12 пъти, на сумата на ползваните
заеми от републиканския бюджет и извънбюджетните фондове. Въпреки че са възможно най-икономичния инструмент за финансово обезпечаване на
възникнал временен недостиг на средства в общинския бюджет, поради безлихвения им характер, те-
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Характерна за периода 2000 – 2002г. е практиката на отсрочване възстановяването на отпуснатите
през фискалната година заеми от републиканския
бюджет за следващи години и последващото им
отписване като задължение, при липса на нормативни критерии, които да регулират процеса. Това
променя нерегламентирано характера на финансирането, като превръща отпускането на безлихвени
заеми от републиканския бюджет, от инструмент
за финансиране на временен недостиг на средства,
в инструмент за кредитиране и последващо увеличаване размера на субсидията за общините. Елиминирането на тази практика оптимизира процеса на
бюджетиране на макроравнище и редуцира политическият риск във финансовите взаимоотношения
между държавния бюджет и местното самоуправление.
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Фигура 2. Структура на общинския дълг за периода 2000 – 2004г.
През наблюдавания период не са регистрирани междуобщински заеми, както и активирани общински гаранции. Нещо повече, размерът на дадените общински гаранции, които представляват условни компоненти на общинския дълг, показва тенденция на постъпателно намаляване, както като абсолютна сума, така и като относителен дял, което
съществено редуцира кредитния риск. Общинските
гаранции се оценяват като високорискови компоненти на дълга, понеже са форма на поемане на
финансов ангажимент, който носи всички негативи
по декапитализацията на общината, без реално из-

ползване и контрол на финансовите ресурси.
Съществено преструктуриране се наблюдава
при два основни структурни елемента на дълга емисията на ценни книжа, която формира около
62% от общинския дълг през 2000г. постепенно е
изместена от заемите от банки и други финансови
институции, които през 2004г. формират над 70%
от дълга на общините, като отчитат ръст от над 5
пъти спрямо стойността си през 2000г. Една от
основните причини е окончателното погасяване на
столичната еврооблигационна емисия в средата на
2002г, както и получените от Столична община и
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гарантирани от държавата заеми, предоставени от
Банката за развитие към Съвета на Европа и
Японската банка за международно сътрудничество (JBIC), които формират над 46% от банковите
кредити, ползвани от българските общини.
Същевременно буди тревога фактът, че емисията на общински облигации, несъмнено призната като един от оптималните варианти за финансиране и широко прилагана в практиката на местните власти в развитите страни, намира ограничено
приложение в България. В условията на развит общински облигационен пазар, сравнителните предимства на тези дългови инструменти, особено при
обезпечаване реализацията на общинската инвестиционна програма, са предпоставка за тяхната гъвкавост и атрактивност, както за общините-емитенти,
така и за инвеститорите.
Общинските облигации са модерен финансов
инструмент и инвестиционен носител, който разкрива пред местните власти нови и привлекателни
перспективи за дългово финансиране на проекти с
локално значение. Практиката в страните с развит
общински кредитен пазар показва, че общинските
облигации се използват за набиране на средства с
цел строителство на производствени или търговски обекти, в последствие продавани или отдавани
под аренда на частни компании, което подпомага
изграждането и модернизацията на регионалната
инфраструктура и стимулира икономическата
активност.
Общинските облигации са нискорискови и същевременно високодоходни ценни книжа, които отстъпват по степен на сигурност само на държавните ценни книжа. Фактът, че се предпочитат от инвеститорите заради по-високата им доходност в
сравнение с банковите депозити, а от общинитеемитенти заради по-изгодните условия в сравнение
с банковите заеми, ги прави сериозни конкуренти
на основните аспекти на банковата дейност.
Общинските облигации предлагат на инвеститорите предсказуеми, регулярни потоци от доходи, привлекателни и заради данъчните преференции.
Поради голямото разнообразие от видове, общинските облигации са улеснение за финансовите
нужди на общините в различни ситуации и при различни обстоятелства, като предлагат богат избор
на параметри - срок, номинал, лихвен процент, както за общините, решили да набират средства чрез
облигационна емисия, така и за инвеститорите при
конструиране на оперативни или инвестиционни
портфейли.
В страните с развит общински кредитен пазар,
облигации се емитират както от големи, така и от
малки общини, което създава предпоставки за развитие на конкуренция между отделните юрисдик-
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ции за постигане на по-голяма атрактивност и повисоко качество на издаваните ценни книжа.
Общините се конкурират и по степен на успешна
реализация на инвестиционните проекти, финансирани с облигационна емисия, което е стимул за
възможно най-ефективно изразходване на заемните
средства.
Развитият общински кредитен пазар, превръща облигациите във високоликвидни ценни книжа.
Осигурява се ефективно междурегионално движение на капитали по цялата територия на страната,
а понякога и извън нейните предели. Развитият облигационен пазар позволява на местните власти да
използват опцията за обратно изкупуване, за да погасят преждевременно дълга си при благоприятни
пазарни условия, като същевременно дава възможност на инвеститорите да освободят вложените в
общински облигации средства в случай на нужда.
Ето защо, с цел ефективно използване предимствата на общинските облигации като гъвкав
финансов инструмент и атрактивен инвестиционен
носител, както и с оглед на предстоящото присъединяване на България към ЕС, все повече се налага необходимостта от стимулиране развитието
на общинския кредитен пазар в страната.
Опитите за използване на облигации за финансиране на общински дейности в най-новата ни
история са свързани с общини като Пловдив, Русе,
Свищов, Троян, Сливен, Пазарджик, Силистра, Дупница, Варна, Добрич и Шумен но засега само столичната емисия на еврооблигации се третира като
напълно успешна, главно поради факта, че е погасена безпроблемно, изцяло и навреме. Параметрите на реализираните до момента облигационни
емисии на български общини са представени в
таблицата.
Въпреки постигнатата макроикономическа
стабилизация, усъвършенстваната нормативна рамка и очевидните възможности на облигационното
финансиране да подпомогне разрешаването на някои бюджетни проблеми, българските общини все
още подхождат твърде предпазливо при използването на този финансов инструмент. Част от причините се коренят в липсата на опит и непознаването
на специфичните процедури, свързани с оперирането на капиталовите пазари, като не бива да се
пренебрегва и факта, че общинският кредитен пазар в България все още е в зародишен етап. Неразвитият капиталов пазар е фактор, който затруднява пласмента на общински облигации, а ниската
степен на ликвидност, както и липсата на данъчни
преференции, намалява атрактивността им за
инвеститорите.
Липсата на благоприятна законодателна рамка, регулираща общинското кредитиране често се
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Таблица 1. Общински облигационни емисии в България – основни параметри
Община

Код

Емисия

Падеж

Номинал

Обем

Купон

NA

1999-06-03

2002-06-03

1000
EURO

Дупница

BMDPN

2003-04-15

2007-04-15

75 BGN

1 320 000
BGN

9%

75.00

Сливен

BMSLV

2002-12-04

2006-12-04

1000 BGN

3 000 000
BGN

9%

1005.80

Свищов

BMSVI

1999-11-22

2006-11-23

10 BGN

371 510
BGN

ОЛП
+ 3%

10.00

Варна

NA

2002-10-24

2005-10-24

1000
EURO

3 000 000
EURO

9%

NA

Добрич

NA

2004-06-03

2009-06-03

1000
EURO

2 600 000
EURO

6.75%

NA

Шумен

NA

2005-02-14

2010-02-14

2000 BGN

4 000 000
BGN

8.7%

NA

София

50 000 000
EURO

9.75%

Цена на
вторичен
пазар
NA

Цел на заема
Строителство,
реконструкция
и
рехабилитация на
пътната мрежа
Реконструкция
и
модернизация
на
пътната мрежа
Реконструкция на
градските хали или
изграждане
на
общински пазари
Подмяна
на
водопроводната
мрежа, разкриване
на
нови
водоизточници
Реконструкция
и
модернизация
на
улично осветление
и
пътна
инфраструктура,
основен ремонт на
обекти в сферите
образование
и
култура
Реконструкция
и
рехабилитация на
пътната мрежа
Строителство
на
нови
улици,
реконструкция
и
рехабилитация на
пътната мрежа

Източник: Българска фондова борса - София

отчита като фактор, който възпрепятства и развитието на облигационния пазар. Нормативната регламентация на общинското дългово финансиране
е разпръсната в множество закони, които доскоро
си противоречаха или налагаха ограничения по
начин, който не насърчаваше ползването на кредитни ресурси. Позитивна крачка в тази насока са
последните изменения в глава осма на ЗОБ, но необходимостта от приемане на специален закон,
който да третира проблематиката на общинския
дълг запазва своето значение и си остава тема, по
която трябва да се работи обосновано и разумно.
Като друга основна пречка за развитието на
общинското облигационно финансиране често се
изтъква липсата на методика за анализ и оценка
на кредитоспособността в публичния сектор.
Съвременен метод за изследване на кредитоспособността е системата за присъждане на кредитен рейтинг, която позволява лесна и бърза преценка на конкретните показатели, характеризира-

щи социално-икономическото и финансовото състояние на общината, като очертава и възможностите за нейното развитие в бъдеще. В ролята си на
експертно мнение, представено от независима
агенция-оценител, рейтингът отразява кредитния
риск, като параметризира вероятността общината
да изпадне в неплатежоспособност, т.е. невъзможност да изпълни задълженията си по обслужване
на емитирания дълг преди матуритета. Понеже инвестирането в облигации по същество е процес на
кредитиране, успешният пласмент на облигационната емисия в голяма степен зависи от информираността на инвеститорите относно кредитоспособността на общината-емитент.
Страните от ЕС, а дори и повечето бивши соцстрани от региона на ЦИЕ, отдавна са преминали
етапа на достъпност на облигационната емисия само за най-големите градове. В България основен
проблем представлява необходимостта от проучване на финансовото състояние на всяка община-

Алтернативни инструменти за финансиране на ...

емитент, тъй като за малките и средни български
градове е немислимо присъждане на кредитен
рейтинг от международна агенция. До момента с
кредитен рейтинг разполагат единствено София, получила още през 1999г. оценка /В+/ от Standard
& Poor’s за целите на еврооблигационната си емисия и Варна, която през 2002г. също емитира
еврооблигации, получавайки оценка /В2/ по скалата на Moody’s. По данни на Moody’s, изготвянето
на рейтинг струва на емитента между $40 000 и
$350 000, като не трябва да се забравя и необходимостта от годишното му подновяване срещу допълнително заплащане. Също така, освен присъдения рейтинг на града се дава оценка и на всяка
дългова експозиция, като всеки път, когато общината емитира облигации, кредитната агенция присъжда рейтинг и на самата финансова транзакция
в допълнение на вече определения рейтинг за
общината.
Ето защо, националната система за присвояване кредитен рейтинг на общините, чрез унифициране на основните показатели за оценка на тях-

271

ната кредитоспособност и създаване на национална база данни, ще улесни както местните власти чрез синхронизиране и стандартизиране на информацията, която трябва да представят, за да получат рейтинг, така и потенциалните инвеститори, които чрез кредитния рейтинг ще получат представа
за кредитоспособността на общината и съответно
за риска, свързан с инвестирането.
Немаловажен проблем при доказване на общинската кредитоспособност е ниската степен на
финансова автономност. В световната практика се
наблюдава тясна връзка между степента на контрол върху местните приходи и способността на общините да привличат капитали. Местните власти
получават по-лесно заеми, когато собствените приходи от местни данъци и такси формират значителен дял в общинските бюджети, доколкото високата степен на контрол върху приходите се разглежда като предпоставка за гладко обслужване на общинския дълг и намалява риска в очите на кредиторите.
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Източник: МФ, НСОРБ

Фигура3. Структура на приходите в местните бюджети

Невъзможността на българските общини да
определят базата и ставката на местните данъци,
както и фискалната им зависимост от държавните
трансфери, е предпоставка за ниския относителен
дял на привлечените средства в общинските
бюджети. Собствените приходи, върху които местната власт упражнява известна степен на контрол,
формират реално не повече от 18-19% от общите
приходи в общинските бюджети. В сравнение със
западноевропейските държави или дори със страните от ЦИЕ, където тези показатели имат стойности съответно 45,9% и 25%, това е почти на границата на санитарния минимум.
Прецизният анализ на съществуващите проблеми потвърждава необходимостта от предоставяне на по-голяма автономност на местните власти

за управление на собствените приходи и стимулиране развитието на общински облигационен пазар,
чрез приемане на специален закон за общинския
дълг, разработване на национална система за присъждане кредитен рейтинг на общините и регламентиране на подходящи данъчни преференции за
инвеститорите.
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ALTERNATIVE TOOLS FOR LOCAL DEVELOPMENT FINANCING
Desislava Stoilova
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
The paper is intended to study the current framework for development of municipal bond market in Bulgaria and
to suggest solutions for some of the impediments, constraints or lack of regulations that presently exist. Introducing
municipal bonds as attractive and flexible tool for financing municipal budgets and supporting municipal investment
programs implies setting up a new institution in Bulgaria, namely the municipal bond market. Local governments’
access to the capital market is presented as a fundamental precondition for increasing municipal financial autonomy and
fostering local economic development. Municipalities could use a developed bond market in order to realize significant
projects for improving public services quality, create favorable business climate, and attract private resources at the
local economy. Despite all challenges and concerns, issuers and investors are preparing to meet at the market. Solving
the problems that they face in their entirety and interaction, and facing the challenges would foster the successful
development of the municipal bonds market in Bulgaria.
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Обективната икономическа и политическа реалност обуславят включването на България в европейските
структури, като основна цел в стопанското развитие на страната. В тази връзка е необходимо изготвянето на
обоснована концепция за пaриоритетите на икономическата политика, засягащи възможността за приближаване
на българската икономика към европейската.
Необходимостта от преструктурирането на българската икономика трябва да се разглежда през призмата
на развитието на реалния сектор. Преструктурирането му засяга не само смяната на собствеността. Успешното
адаптиране към европейските структури е свързано с по-сложния процес на технологично обновление на реалния сектор.
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Конкурентоспособността на една икономика
се изразява в това да поддържа високи равнища на
производителност на труда и капитала и чрез системни иновации да постига устойчив икономически растеж, съчетан с нарастване на реалните доходи на населението. С утвърждаването на принципите на пазарната икономика и стремежът на
България да бъде приета в структурите на Европа,
нараства ролята на конкурентоспособността на
нацията. Повишаването на конкурентоспособността е един от критериите за присъединяване и се
откроява като основен приоритет в икономическата политика.
На макроикономическо ниво конкурентоспособността се отнася до издръжката на капитала,
производителността на труда, инвестирането и равнището на печалбата. За повишаване на конкурентоспособността от съществено значение е наличието на икономическа свобода. Наличието или липсата на икономическа свобода определя стандарта на живот. За поддържането и, публичните власти трябва да осигурят правова държава и стабилна
валута. Икономическата свобода намалява с вдигането на данъците, увеличаване на правителствените разходи, покачване на минималната работна
заплата и увеличаването на регулациите като цяло.
Съществуват 10 фактора определящи Индекса за
икономическа свобода: търговска политика, фискална обремененост, правителствена намеса, монетарна политика, капиталови трансфери, чужди
инвестиции, банкова система и финанси, заплати
и цени, права на собственост, регулации и неофициален пазар.
Като цяло за да е налице икономическа свобода е необходимо да има господство на правова
държава, спазване на принципите на свободния пазар на стоки, услуги и капитали, ангажимент за ниска регулация, ниски данъци и стабилна валута.
Наблюдава се намаляване на темпа на нарастване на БВП. Темпът на растеж на БВП, като критерии за присъединяване, трябва да бъде 8-10%

за да се достигне равностойно партньорство със
страните от ЕС. Стойностите на производителността на труда в България са много ниски - най- ниски в Европа.
Увеличават се проблемите на работодателите при назначаване на квалифициран персонал.
Това се отразява на производителността на труда,
но и на възможностите за развитие на съвременни
фирмени стратегии, свързани с производството на
интелектуални продукти или ползването на чужди
такива. Това влияе върху на добавената стойност и
печалбата, респективно и върху промяната на
структурата на икономиката като цяло.
Съществува неблагоприятна икономическа
структура на производство и потребление. Растежът основно се обвърза от увеличаването на вноса
на суровини, от които се произвеждат и изнасят
главно стоки с ниска добавена стойност. Налице
са данни за забавяне на растежа на частното потребление в сравнение с 2003г., като резултат от
по-бавното нарастване на доходите на физическите лица и по-специално на тези от труд.
Колкото е по-висока производителността на
една икономика , толкова тя е по-конкурентоспособна. Това се установява и доказва чрез мястото
и делът и на международните пазари. Конкурентоспособността не се постига чрез ниска цена на работната сила, преференциални данъчни облекчения или девалвация на националната валута. Тя се
постига чрез висока цена и ръст в продуктивността
на производството и използване на най-високи
технологии.
По – високата конкурентоспособност има смисъл само ако се увеличат реалните доходи и жизнения стандарт на населението. В този смисъл някой от изследователите на този въпрос посочват че
при нарастващи експорт и производителност на труда от една страна и не нарастващи доходи на населението от друга страна, то гражданите на страната субсидират националната конкурентоспособност. [3]
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Способността, дадена икономика и отделни
нейни индустрии да са конкурентоспособни винаги
има определен елемент на “регионализам”. В този смисъл конкурентоспособността се решава чрез
дейността на предприемаческия сектор, а ефективните бизнес стратегии са основен генератор на
конкурентоспособност.
Основен проблем, касаещ българските предприятия, чието състояние изразява конкурентоспособността в микроикономически аспект, е възможността им да устоят на конкурентния натиск на
предприятията от европейския пазар. Те все още
са твърде далеч от евро изискванията. Според проучване направено от Асоциацията на Европейските
Палати – “Европалати – Брюксел”, за 2004, само
10% от българските предприятия имат готовност
за присъединяване, а 41% още не са стартирали
тази подготовка. Подготовката е свързана с определени от ЕС стандарти и нормативи, които фирмите трябва да постигнат, като те са различни за
различните сектори.
Проучването на “Европалати – Брюксел” за
2004г. отчита, че българските предприемачи не се
опасяват от външната конкуренция на вътрешния
пазар след присъединяването на страната към ЕС
– с 36% по-малко са опасенията в сравнение с
обобщените осреднени данни за 10 изследвани
страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).
Според експертите този оптимизъм се дължи поскоро на недостатъчна информираност от колкото
на добра подготовка. С 7% по-големи са очакванията на българските предприемачи от тези в ЦИЕ за
улеснен достъп до пазарите на ЕС. В същото време българските мениджъри са песимисти за вероятността присъединяването да донесе по-прозрачни правила, регулиращи бизнес средата (има се
предвид правила за конкуренция, държавни субсидии, обществени поръчки) - данните за България
са с 17% по-ниски от осреднените за останалите
страни от ЦИЕ. Също така силни са страховете на
българските предприемачи за недостиг на квалифицирана работна сила в резултат на миграцията
с - 58% по-големи от средните. В същото време
не са сериозни опасенията от възможността за нарастване на безработицата в резултат на фалити
след присъединяването, отчита проучването на
“Европалати - Брюксел”. Очакванията за повече чуждестранни инвестиции в страната са с 38% над
средните за останалите страни от ЦИЕ. Подобен е
резултатът за очакванията за засилени позиции при
търговията с трети страни - 37% над средните.
Българските предприемачи са песимисти по отношение на дългосрочното повишаване на конкурентоспособността на фирмите – очакванията са с 4%
по малки от средните за ЦИЕ.
Обобщената констатация на Центъра за Ико-

номическо Развитие (ЦИР) по повод годишния доклад за глобалната конкурентоспособност на
Световния Икономически Форум (СИФ), е че няма
съществена промяна в конкурентоспособността на
бизнеса, като е налице отстъпление от общия потенциал за икономически растеж на България.
Въпреки, че способността на българския бизнес да противодейства на своите конкуренти не се
е променила спрямо предходната година се наблюдава спад в класациите на СИФ, поради включване в изследването на нови държави (Малта,
Египет, Кения, Танзания, Пакистан). Фирмената конкурентоспособност на България е на 59 място от
104 държави, което е най-лошо постижение сред
ЦИЕ. Най лоша оценка се дава на използването на
професионални мениджъри в управлението на
фирмите, нивото на фирмено обучение и чуждестранните технологични лицензи. В оценките на бизнес средата най-негативни са показателите за административна тежест при започване на бизнеса
(последно място сред изследваните страни).
Като положителни се отчитат степента на ориентация към клиентите, излазът на международните пазари, използването на машини местно
производство. По потенциала си за растеж през
следващите 5 години България се намира на 64
позиция. България заема някой от последните места
при показатели, като реален валутен курс, равнище на държавните субсидии и ниво на спестяванията.
Необходимостта от преструктурирането на
българската икономика трябва да се разглежда през
призмата на развитието на реалния сектор. Преструктурирането схващано като технологично обновление е определящо за нарастване на производителността на труда до нивата в страните от ЕС,
респективно за покриване на важните критерии за
членство като: БВП на глава от населението, инвестиции, амортизации и възпроизводство на капитала, производителност на труда и заетост. Тази
концепция за преструктурирането е свързана с различни мерки и възможности за решаване на проблемите. Условно те могат да бъдат разгледани на
три равнища.
На “макро” равнище са необходими мерки насочени към създаване на атрактивна инвестиционна среда с акцент върху оптимизиране на отрасловата и капиталовата структура.
• Ликвидиране на губещи предприятия с високи производствени разходи или неадекватна продуктова структура, при които технологичното обновление е твърде скъпо или невъзможно.
• Високи данъчни и митнически преференции
по отношение на вноса на инвестиционно оборудване, машини, съоръжения – особено при високо
технологичните производства с нисък дял на мате-
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риални разходи.
• Въвеждане на ускорени амортизации за приоритетни отрасли
• Създаване на система за клиринг във връзка с постепенно преодоляване на взаимната задлъжнялост на фирмите. По този начин ще се генерират капитали за развитие
• Стимулиране на кредитната активност на
банковата система, чрез умерено смекчаване на
законовите изисквания и ограничения – включително и чрез регламентиране на преференциите при
кредитирането на определени инвестиционни
проекти, насочени към технологично обновление и
съкращаване на основните разходи, реално пазарно определяне на основния лихвен процент.
На следващото равнище –“средно”, е необходима нова приватизационна философия. Определящ приоритет при приватизацията би следвало да
бъде стимулиране на технологичното обновление
във връзка с повишаване на конкурентоспособността на предприятията в средносрочна и дългосрочна перспектива, а не постигането на висока цена
(това не означава че тя не трябва да се взима под
внимание) или някакви други непазарни съображения. В тази връзка са необходими следните
мерки:
• Премахване на изискванията за запазване
на работните места в определен срок след сключване на сделката
• Предпочитания към стратегически инвеститори в контекста на една прозрачна процедура с
ясни правила
• Акцентиране върху ангажиментите за инвестиции като един от основните критерии при избора
на купувач
• Засилен след приватизационен контрол на
изпълнението на инвестиционната програма
На “микро” равнище е необходима адаптивност на фирмения мениджмънт. Постигане на
конкурентоспособност, трябва да става чрез инвестиции на базата на увеличение на неразпределената печалба (едновременно чрез намаляване на основните разходи и увеличаване на продажбите) и
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на заемните капитали. За тази цел е необходимо:
• Гъвкавост при стратегическото управление
на приоритетните бизнес разходи в контекста на
европейските норми ( в т.ч намаляване на прекомерната значимост на материалните разходи от
70 – 80% на 50% и увеличаване на дела на разходите за амортизация.
• Представяне на по-качествени бизнес планове и кредитни обосновки с оглед оптимизирането на дела на заемния капитал в капиталовата структура на фирмите.
• Оптимизиране на продуктовата структура и
активно използване на експортния маркетинг с цел
по-активно присъствие на външните пазари, а от
тук и набиране на валута за инвестиции.
• Привличане на капитали чрез сдружаване и
коопериране.
Тези равнища на промяна взаимно са преплитат и зависят едно от друго. За успешното развитие на страната и присъединяване към ЕС е необходимо цялостно адаптиране на обществените
нагласи в т.ч на управляващите и на фирмения
мениджмънт. Макроикономическата стабилизация
не обуславя автоматично едно успешно развитие
на реалния сектор, а само изгражда благоприятна
среда за неговото преструктуриране по пътя на технологичното обновление. То от своя страна е възможно само при адекватни законодателни мерки,
коренна промяна на приватизационната философия
и при наличието на достатъчно капитали за развитието в самите фирми. [4]
Именно реалния сектор е в основата на трайната стабилност и просперитет на икономиката, респективно на приближаването на страната към ЕС.
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ABSTRACT
Тhe association of Bulgaria in the European structures, as a main priority of national business development, is
determined by the economical and political reality. In order to achieve this main economical priority there must by a
clear conception about the association of the two structures.
The structural changes of the Bulgarian economy should be viewed not only from the perspective of privatization,
but regarding the structural changes of the real sector as whole.
This involves the difficult process of technological renovation of the real sector.
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В статията се разглеждат актуални въпроси на глобалните промени и предизвиканите от тях изменения в
управлението на икономиката;отделя се внимание на спецификата и възможностите на координационните механизми да създават условия за балансирано поведение на икономиката и на нейните елементи (подразделения);
представен е моделът на “ромба”, като механизъм за съгласуване и балансиране.
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Балансираното поведение на организацията,
на отрасъла, на националната и на световната икономика се свързва със създаване на условия, при
които експлоатацията на ресурсите, насочеността
на инвестициите, ориентирането на технологиите
и на институционалните промени са в хармония и
увеличава текущия и бъдещия потенциал, с който
да се осигурят човешките потребности и стремежи
(2. с. 43). Посочените характеристики разкриват
стремеж за рационализъм и балансирана съотносителност в управлението на ресурсите на всички
равнища на стопанските процеси, защото стопанството не е сбор от субекти, а съвкупност от
отношения, силно обвързани и предопределени от
интереси. Потребността от тяхното постоянно съгласуване и координиране, с оглед осигуряване на
необходимото равновесие при най-икономично използване на ограничените ресурси за оцеляване на
планетата и на нейното населения няма алтернатива. В изследователски и научно-приложен аспект
могат да се търсят алтернативи за постигане на
необходимото равновесие и устойчивост в условията на засилени процеси на глобализацията. Тя е
обективен процес, чието начало се забелязва още
през ХІХ-ти век, но неговата сила и интензивност
се активизира през 90–те години на миналия век и
особено след разпада на социалистическата система и започналите процеси на активно трансфериране на икономически и социални отношения на
трансформиращите се държави с другите страни
от света.
Ускореното развитие и практическо усвояване на научните достижения, превръщането им в технологически процеси и достигането до нови равнища на техническия прогрес безусловно налагат излизането над мащабите и границите на отделните
страни, били те и най-големите. В този научно-технически поток отчетливо се извисява ролята на информационната революция, която доведе до възникването и бурното развитие на световните информационни мрежи.
Глобализацията формира глобалната среда,
в която независимо дали желаят или не, попадат

националните икономики и техните организации. Тя
елиминира границите и благодарение на съвременните информационни технологии осигурява възможности за достъп до информация, разположена в различните краища на света, а информационната осигуреност предполага равни възможности и равни
шансове за развитие в областите на икономиката,
науката, образованието и пр.
Възприемането на глобализацията като неотменна реалност се свързва със степента на готовност на националните и международните системи
и условия за приспособяване и промяна спрямо сегашните или към по-високи темпове на развиващия
се процес. Приспособяването е свързано с нагласата на обществото да абсорбира императивите на
времето и средата, като се преоформя, а промяната - с нагласата му да придаде ново качество на
своите форми – институции, порядък, механизми;
промяната е приспособяване от принципно естество (4, с. 3).
За тях няма страна, която да иска да се развива и същевременно да е дефинирала своя официална доктрина за борбата срещу глобализацията.
Разбиранията за всеобхватност на глобализацията
са съчетани с акцентуване върху главните движещи сили и елементи на глобалистичния процес.
Неговата динамика се предопределя от технологическото развитие, от една страна, и от динамиката на финансовите пазари, от друга, които взаимно усилват нейните темпове и определят насоките на нейното развитие. При един по-детайлен
преглед на икономическото развитие се установява,
че глобализацията се предопределя от пазарните
сили, балансираните бюджети, приватизирането, откритостта на инвестициите и на пазарните потоци
и от стабилността на валутите. Наред с облекчения достъп до модерните технологии глобализацията носи и хомогенизиране на живота посредством
цените, продуктите, новото качество на здравеопазването и др. Глобализацията е преход от конгломерат на национални икономики към единно цяло (или
към “Глобалното село”) с еднакъв общ пазарен
механизъм, където фокусират икономически,
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социални, политически и екологически аспекти и
интереси. Тяхното разумно обвързване и съчетаване се постига чрез координация на базата на спецификата на националните икономики, както и на
отделните организации, с оглед на тяхното балансирано и устойчиво състояние и развитие.
Координацията е съгласуване и съвместяване на индивидуалното поведение на елементите на
системата (организацията), с цел да се пропорционира, балансира и поддържа нейното равновесно
устойчиво състояние. Тя е необходимо условие както за ефективното функциониране на отделната
организация, така и на по-високите равнища, като
отрасъл, регион, национална икономика, транснационални предприятия и пр. За всеки от посочените обекти обаче, координацията има строго определено съдържание в зависимост от спецификата
на прозводството, целите на организацията, нейното положение на пазарите и др.
Необходимостта от координация нараства паралелно със задълбочаването на разделението на
труда и засилването на специализацията, кооперирането и концентрацията, както в областта на производството, така и в сферата на управлението. И в
двага случая коодинацията се осъществява чрез
използване на подходящи механизми.
В координационните механизми фокусират четирите водещи аспекта на взаимоотношенията между организациите - икономически, социални, политически и екологически. Затова тези механизми
представляват система от взаимосвързани елементи, които регламентират функционирането на организацията, независимо на какво равнище се намира тя (на равнище на предприятие, на регионално
или браншово равнище, на национално равнище или
на равнището на транснационалната компания)1 .
По своята същност координационните механизми са част от управлението и в зависимост от
мисията и крайните цели, поставени пред организацията, а в тях преобладава една или друга насоченост (икономическа, социална, политическа или
организационна).
В условията на глобална среда и балансирано устойчиво развитие на организацията координационните механизми изпълняват определяща роля.
Чрез тях се постигат частични или глобални рационални съотношения между елементите на организацията, от една страна, и между поведението на
организацията и другите стопански субекти в
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бизнессредата, от друга страна.
Механизмите за постигане на съгласуването
и съвместяването се основават на базата на властта и на базата на интереса. В “чист” вид обаче те
не могат да се проявят, защото във всяка организация винаги има преплитане на елементите на властта с тези на интереса. Механизмите за координация в представляват съвкупност от техники и подходяща методология за тяхното прилагане към управлението на определени организации. Те използват различни техники за постигане на балансираност и вследствие на нея устойчивост в поведението на организацията. Изборът на подходяща техника зависи от спецификата на организацията,
нейният обхват и териториално разположение, заемано положение на пазарите, връзките с доставчиците и клиентите, състоянието на конкуренцията,
наличието на заместители на произвежданите продукти и др.
Измежду разнообразните техники, използвани от координационните механизми през последните години особено подходяща с доказана практическа приложимост е “теорията на ромба”. Тя
има своето място както на национално и транснационално равнище, така и на регионално равнище,
на равнище клъстери и на равнище отделна
организация.
“Теорията на ромба” се гради върху основния принцип, че взаимодействията между четирите
параметъра (върха) на ромба генерират сили, чрез
които се той съществува като такъв. Всяко нарушаване на някой от параметрите му го застрашава от разпадане. Затова промяната предизвиква съответното взаимодействие, насочено към запазване на неговата балансираност и стабилност. Ако
механизмът на координиране на силите в ромба
се приложи към основни параметри в организацията, които са индикатори на нейното равновесно
устойчиво функциониране може да се осигури необходимото съответствие между тях и нейното рационално поведение съобразно промените, настъпващи в окръжаващата бизнес реда и особено на
пазарите. Нарушаването на това съответствие води до дисбалансиране, нарушаване на хармонията
в управлението на организацията и създаване на
затруднения и предпоставки за фалит. Всяка организация има свои приоритети, затова четирите параметри на “ромба” могат да се променят, но те
винаги трябва да отразяват водещи и определящи

1 Транснационалните компании са присъщи на т.н. “нова” икономика, която се определя “... като единна
сфера на създаване, прилагане, разпространение и управление на телекомуникационни, медийни информационни и компютърни технологии. Тя се състои от технологични, финансови и интелектуални дейности, изразяващи
различия и същевременно и същевременно нарастващи сходства и изгоди в световното развитие, които са основа за компенсиране на потенциалните загуби и нестабилността в него”. (цит. по Димова, И., Икономическа
мисъл, бр. 4,2004)
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фактори в дейността на организацията. Така
например, стратегията на организацията има основно водещо значение за управлението на бизнеспроцесите. Тя се базира преди всичко на качеството и структурата на човешкия капитал в организацията, на неговата ценностна ориентация и фирмена култура, както и на производствения капацитет и потребностите на пазарите. Чрез техниката
на “ромба” се създават условия за постоянно регулиране и балансиране поведението на организацията на базата на приоритетните показатели, отчитане влиянието и “натиска” на пазрите и своев-

ременното отстраняване на възникващите смущения. Така например, ако се приеме, че за поведението на една организация определящо значение
имат стратегията на бизнес-процеса, качеството и
личната култура на човешкия капитал в организацията, в т.ч. неговата ценностна ориентация и фирмена култура, производствения капацитет на организацията и мениджмънта на организацията в глобална среда , обвързването им може да се представи чрез “теорията на ромба” по следния начин:
(вж. фиг. 1)

1. Стратегия на
бизнес процесите
в организацията

3. Производствен
капацитет

2. Качеството
и структура
на човешкия
капитал
4. Мениджмънт
на организацията
в глобална среда,
съобразен с пазара
Фиг. 1
В представеният “ромб” си взаимодействат
четирите параметъра, които не са равностойни по
между си – четвъртият (мениджмънт в глобална
среда е резултативен) и в него се отразява влиянието на останалите три. От своя страна чрез този
параметър се оказва активно обратно въздействие
върху първите три. В едни ситуации стратегията
на бизнес-процесите е водеща, а останалите три
параметри са им подчинени, в други случаи човешкия потенциал е определящ, а в трети – производственият капацитет. Те въздействат с различна сила върху стените на ромба и за да се запази неговата цялост на необходими балансиращи сили, които действат вътре в организацията.
Мениджмънтът в глобална среда се влияе и
от характера на пазара – пазар, на който организацията инициира и ”възпитава” нова потребност и
пазар, който “търси” задоволяване на формирана
вече потребност. Очевидно е, че координацията и

механизмите, които могат да се използват в двата
случаят са различни – в първия случай те са насочени от организацията към пазара, с цел да се окаже влияние и дори натиск върху пазара, а във втория – обратното, те са насочени към осмисляне и
оценяване на потребността на пазара от позицията
на възможността и интереса на организацията за
задоволяване на оформената вече там потребност.
Основният проблем при използване на “теорията на ромба” е затруднението при определяне и
измерване на силите, които действат вътре в него
и прогнозирането на резултата от тяхното
взаимодействие, изразяващо се чрез крайния резултат от мениджмънта в глобална среда.
Ефектът от използването на “ромба” за координация е постоянно нарастващ и умножаващ се,
защото съгласуването и съвместяването на основните параметри на организацията по верижен път
предизвиква промяна и подобряване на управлени-

Координационни механизми и тяхната роля за ...

ето във всички нейни части.
Чрез техниката на ромба могат да се моделират и основни параметри при координацията на
отрасли или транснационални корпорации. При
всички тези модели чрез “ромба” се установява конкурентното предимство от по-висок порядък (3, с.
219).
Техниката на ромба може да се използва и
при координиране поведението на отделните организации в рамките на клъстерите, както и на клъстерите с други стопански субекти в окръжаващата
бизнессреда. При тях координационните механизми се формират според типа им:
• координиране в хомогенни клъстери, в които са обединени организации с еднакъв предмет
на дейност с цел взаимно подпомагане и реализация на произвеждания краен продукт (например
клъстер на предприятията от шивашката конфекционна индустрия за производство на горно мъжко
облекло);
• координиране в нехомогенни клъстери, в които са обединени организации с различен предмет
на дейност, технологично свързани с крайния продукт с цел повишаване резултатността от него (например клъстер в текстилната индустрия, в който
са обединени предприятия за производство на плат,
на конци, на копчета и аксесоари за дрехите, на
шивашки предприятия и др.) (3, с. 220).
Координационните механизми при клъстерите се различават и според положението, което отделните организации заемат в клъстера:
• координиране, когато в клъстера се сдружават равностойни организации, ръководени от определени интереси, които не могат да постигнат
самостоятелно;
• координиране, когато в клъстери се сдружават неравностойни организации, като около една силна и мощна организация се присъединяват
по-слаби с цел да бъдат подпомагани.
При клъстерите “ромбът” като техника за координиране дава възможност за мултиплициране
на първоначалния ефект от дейността на отделните организации. Този ефект е синергичен и несравнимо по-голям от сумарния ефект на тяхната индивидуална дейност.
Координацията чрез ромба позволява да се
постигне и ефект от едновременното, паралелно
функциониране на група организации, които са взаимосвързани в едно относително самостоятелно
цяло, с цел да се осигури по-висока конкурентоспособност на отделните организации.
В рамките на клъстера промяната на някои
основни параметри в една организация дава отражение по цялата верига на свързаните с нея други
организации. В случая ромбът обединява ромбове-
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те на отделните организации с оглед ефективно постигане на общи крайни цели, в които са обединени
резултатите от функционирането на отделните
организации.
За постигане на желания нарастващ ефект от
функционирането на клъстера се съгласуват еднородните параметри на неговите организации.
Така например, съгласуване на стратегиите на бизнес-процесите на организациите от клъстера и дефиниране на обща стратегия, която насочва поведението на всички организации от клъстера в определена полезна за всички посока; съгласуване на
политиките по човешкия потенциал на всички организации от клъстера за поддържане на необходимата квалификация и мобилност, съгласуване на
политиките по производствения капацитет и продажбите и т.н.. В случая координацията се извършва
между равностойни членове на клъстера на базата
на взаимно зачитане на интересите. Координацията
се осъществява предимно на базата на съгласуването на интересите на организациите от клъстера.
При клъстери от втория тип координацията се
извършва чрез присъединяване към стратегията на
водещата организация. Същата практика се повтаря и при координацията на другите параметри, в
т.ч. и на мениджмънта в глобална среда. В този
тип клъстери се формира йерархия по принцип на
две, а в някои случаи и на три йерархически
равнища. Координацията се осъществява на предимно на базата на властта.
Колкото е по-голям броят на организациите,
обединени в клъстер към една водеща организация,
толкова е по-голямата вероятност да се формират
йерархически равнища.
Координацията в клъстерите изпълнява основната задача да съгласува по възможния най-подходящ начин при съответни ситуации, поведението
на обединените в този клъстер организации, което
повишава тяхната конкурентноспособност.
Индустриалното развитие на държавите създава условия техните организации да загубят конкурентното си предимство. “Способността им да
се адаптират успешно към промените е функция
на националния ромб” (3, с. 221).
Чрез координация на поведението на
организациите, включени в ромба се създават възможности за: (3. с. 222-226).
• подпомагане и съдействие на организациите от клъстера за по-бърза адаптация към новата
и бързо променяща се бизнес реда;
• нарастване и умножаване многократно на
ефекта от функционирането на организациите.
• подобряване на факторните условия;
• усъвършенстване на информационното осигуряване на вътрешните потребители (клиенти) за
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предимствата на произвежданите продукти;
• “отваряне” на вътрешните пазари и премахване на протекционистичните мерки за навлизане
на външни продукти, което стимулира и активизира местните организации да се трансформират в
съответствие с външните стандарти (при “затворените” пазари конкуренцията е слаба или изобщо
липсва, което намалява възможността на организациите да се сравняват и да се стремят към резултатите на по-силните);
• стимулиране развитието на подкрепящи индустриални организации, които да подпомагат и да
допълват дейността на организациите от клъстера
с оглед повишаване на крайната продуктивност);
• засилване на вътрешното съперничество
между организациите в клъстера, което действа
стимулиращо за развитие на иновациите, внедряването на нови технологии и постоянно проучване
на бързо променящите се потребности на клиентите.

В заключение, трябва да се отбележи, че координацията и механизмите, които се използват за
нейното осъществяване, създават предпоставки за
формиране на единство, пропорционалност и балансираност в поведението на организациите, както и на по-големите формирования, в които те се
обединяват.
Литература
1. Ковачев, А. Приспособяване на институционалните структури и управленско-регулативните механизми към принципите на работещата пазарна икономика. Сп. Алтернативи, 2003, бр. 3-4,
с. 3-5
2. Ковачев, А. Устойчиво развитие – стратегията
през двадесет и първи век.
3. Портър, М. Е. Конкурентното предимство на
нациите. С., Класика и стил, 2004
4. Кънев, М., Преходът към пазарна икономика –
обусловеност, рефернтни модели и политика.
Икономически изследвания, 2000, бр. 1,

COORDINATING MECHANISMS AND THEIR ROLE IN BALANCED
BEHAVIOUR
Rumiana Neikova
Technical University – Gabrovo, Bulgaria

ABSTRACT
This article addresses contemporary issues in global changes and the changes they raise in economy management; attention is given to the specific characteristics and the possibilities of coordinating mechanisms in creating
conditions for a balanced behaviour of the economy and its elements (sections); the “rhombus” model is presented as
a mechanism of coordination and balance.
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОДОВОЛСТВЕНАТА СИГУРНОСТ ПРИ
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС
Саша Грозданова
Икономически институт на БАН
Разглеждат се някои аспекти на възможностите на страната за задоволяване на една от основните социални
потребности на населението й – потребността от храна. Представя се виждане за същественото значение на
собствените ресурси в общото предлагане на продоволствени продукти. Удовлетворяването на националните
потребности от продоволствие се анализира с отчитане на връзките производство-внос-износ, които се разглеждат през призмата на разбирането на националната продоволствена сигурност като важен социален елемент за
устойчиво развитие. Открояват се изменения в крайните обеми на някои хранителни продукти. Налице е и
промяна в посока стабилизация на ресурси с външен произход. На тази база са показани тревожни характеристики,
сигнализиращи за отклонения, асиметрични на интересите, свързани с националната продоволствена сигурност
при присъединяването към ЕС.
Ключови думи: продоволствени продукти, национални потребности, продоволствена сигурност
Key words: food products, national needs, food security

Продоволствената сигурност, разглеждана като способност на държавата да гарантира задоволяването на жизненоважни обществени потребности, има съществено значение и е важно условие за икономическата и социална стабилност на
всяка страна. Неоспорим факт, потвърден и от практиката е, че осигуряването на необходимото за населението продоволствие очевидно се явява важен
компонент в системата изграждаща общата национална сигурност.
Този доклад представя някои аспекти на продоволствената сигурност от гледна точка на виждането за първостепенното значение на собствените ресурси в общото предлагане на продоволствени продукти.
Промяната на света и на пазарите не измени
главното условие изпълващо със съдържание понятието продоволствена сигурност, а именно даването на приоритет на вътрешното производство, когато това е възможно, при задоволяване на основната част от потребностите с продоволствени продукти и осъществяването на внос предимно на непроизвеждани такива в страната. Максималното
приближаване до този модел формира политиките
по отношение на селското стопанство почти навсякъде по света.
Удовлетворяването на първостепенната човешка потребност, потребността от храна, като
главна задача на земеделското производство определя и специфичното отношение към отрасъла.
Функциониращо посредством земята и зависимо от климатичните условия от една страна, и
от друга страна, само оказващо влияние върху тяхното състояние, селското стопанство, в битността
си на приоритетен отрасъл при задоволяване на
нуждите с основни продоволствени продукти, се
развива по начин удовлетворяващ количествените
параметри и увеличаващ качествените характерис-

тики в структурата на потребление. Едновременно
с това, непреходността на продоволствените потребности налага поддържане на равновесие, което
във времето гарантира производство на хранителни продукти в обеми и с качества задоволяващи
нуждите и на бъдещите поколения.
Осъзнаването на тези изходни начала е важен фактор за определяне на цели, които наред с
изгоди в производствено-икономически аспект дават увереността да смятаме, че използването на
земята и въвличането на ресурси за производството на храни, за посрещане на нарастващото им
търсене, е дейност, която и от икономическа, и от
социална, и от екологична гледна точка ще е устойчива и ще има първенстваща роля за поддържане и подобряване на продоволствената сигурност
на страната.
Заслужава да отбележим и факта, че липсата
на благоприятни природни условия за производство на продоволствени продукти може да бъде компенсирана с външни доставки – частично или
изцяло, каквито примери има в световната практика.
Безспорно ясно е обаче,че мощни в индустриално
отношение държави, които далеч не могат да бъдат класифицирани като аграрни страни, са модел
за развитие на модерно селско стопанство. Очевидни са грижите, които те непрекъснато полагат
за модернизирането и рационализирането му.
Целта е балансиране на производството по начин:
първо, осигуряващ стабилно задоволяване на вътрешните потребности от храни, при най-ефективно използване и опазване на природните ресурсите;
второ, разширяващ възможностите за реализация
на продоволствие на международния пазар, на който
търсенето продължава да расте поради съществуващия висок потребителски потенциал по отношение на основни хранителни продукти.
Ярък пример в това отношение са страните
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от Европейския съюз и следваната от тях вече 47
години Обща селскостопанска политика. Това е
най-скъпата, поглъщаща близо половината от бюджета на Съюза политика. Провеждането й доведе
до увеличаване на селскостопанското
производство, респективно производството на храни и превръщането на ЕС от вносител в значителен
износител на продоволствие.
Осигуряването на нужните хранителни продукти, достатъчни за задоволяване на вътрешното
потребление, е съпроводено с предоставянето на
значителни средства на производителите по критерий “количество”. Това обективно доведе до:
- първо, почти пълното самоосигуряване с
продоволствие;
- второ, минимален относителен дял на вноса
в продуктовата структура на потребление (например,внасяните количества свинско месо не достигат и процент, по-висок е дялът на яйцата, месото
от птици, сухите млека);
- трето, високи среднодневни нива на потребление, изразени чрез универсалния индикатор “хранителна енергия”;
- четвърто, в структурно отношение изместване към по-високо качествено ниво на продволствена сигурност, т.е. към потребление на биологически ценни и екологично чисти продукти ;
- пето, относително нисък дял на разходите
за храна (между 10-18% от общите разходи) и изменение на възможностите ,в посока увеличаване
на свободата на избор, при задоволяване на потребностите с продоволствие, според предпочитанията, пола, възрастта и др., т.е. намаляване на
силата на натиска, обвързан с доходния статус.
Така посочените положителни промени, са
факт още в средата на 80-те години на миналия
век. Това е периодът в който се зараждат и
проблеми, свързани с огромни финансови разходи,
поради:
- физиологичната детерминираност на нуждите от храна – задоволяват се ежедневно, през определени периоди от време , но имат количествен
праг. Той се определя от възрастовата структура
на населението и неговата численост;
- стремежа на производителите към по-високи доходи. Постоянното увеличаване на производството надхвърля многократно поглъщателната способност на вътрешния пазар, създавайки излишъци ;
- невъзможността тези излишъци изцяло да
бъдат реализирани на международните пазари.
Много страни полагат големи усилия за развитие
на собствено производство на храни, увеличавайки
дела му в общия обем на вътрешното потребление,
с цел подобряване на продоволствената си сигур-

ност. Това наред с липсата на достатъчно финансови средства води до свиване на вноса на хранителни стоки.
Така, провежданата повече от четиридесет години селскостопанска политика, обезпечила висока продоволствена сигурност на страните от ЕС и
реализирала една от целите си - самоосигуряване
с продоволствие в достатъчни количества, трябваше да претърпи промени, за да работи оптимално,
да носи сериозни печалби и да гарантира устойчиво развитие на селскостопанския сектор. След многобройни обсъждания и преговори в ЕС бе постигнато споразумение за реформа на Общата селскостопанска политика. Реформата касае главно механизмите и средствата прилагани в подкрепа на
производството на продоволствие.
Направените промените изцяло са съобразени със запазване на постигнатото високо равнище
на количествена продоволствена осигуреност. Нов
момент е обвързването на производството на храни с достигане на по-високо ниво по отношение на
качеството. Това става чрез прилагане на мерки за
отделяне на плащанията от производствените количествени критерии. Основни моменти в реформата са:
- замяна на преките субсидии от фиксирани
помощи, които не са обвързани с произведените
количества продукти, а зависят от големината на
фермите;
- получаването на средства е в пряка зависимост от изпълнението на определени условия на
които трябва да отговаря производството на продоволствени продукти:
- екологичност,
- високи хигиенно-санитарни норми,
- спазване на регламентираните стандарти.
Неизпълнението на тези условия, които са задължителни от 1.01.2005 година, лишава производителите от финансиране.
Ключовият елемент в промените - пълното отделяне на субсидиите от произвежданите
количества, обаче, се реализира частично. Връзката
“субсидии – количество”, макар и с ограничено
действие, остава в сила за важни за продоволствената сигурност продукти. Така, една четвърт от дела на субсидиите, получавани от производителите
на зърнени, са обвързани с произведените
количества. По-високи, 30% са плащанията, пряко
зависими от количеството на продукцията и при производителите на говеждо месо.
Всичко казано до тук илюстрира важността на
разбирането за приоритета на собствените ресурси за достигане на стабилна продоволствена сигурност и насоките в институционалното осигуряване на необходимите за това условия. Действията,
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съобразени с променените реалности, наложиха и
развитие в набора от прилаганите стимулиращи икономически механизми. Те са изцяло подчинени на
интересите на общество, достигнало количествена
продоволствена сигурност и изискващо развитието
й на по-високо, качествено ниво.
Предстоящото присъединяване на България
към ЕС логично поставя въпросите - къде сме ние,
какви са характеристиките на продоволствената сигурност на страната, каква е степента на собствения ресурс в достигнатите нива на осигуреност с
продоволствени продукти и в крайна сметка как ще
се отразят потенциалните ползи от влизането ни в
Европейския съюз?
Очевидна е нестабилността на системата,
формираща връзките и зависимостите по веригата,
обхващаща всички отрасли и дейности, свързани с
производството и реализацията на продоволствени
продукти. Много често през последните петнадесет години сме свидетели на липсата на готовност
от страна на държавните институции да действат в
синхрон с променящите се реалности в България.
Това доведе до намаляване на производството на
основни продоволствени продукти. В същото време свитото вътрешно потребление освободи за износ количества, трудно дифинируеми като “излишъци” от гледна точка на продоволствената сигурност на България. Във вносната ни листа, макар и
бавно, се включиха продоволствени стоки, за много от които предназначението е не асортиментното разширяване на вътрешното предлагане - както
видово, така и качествено, а допълване на задоволяването с основни продукти, традиционно произвеждани у нас, и имащи важно значение за стратегическата неуязвимост на страната по отношение
на продоволствената й сигурност.
Продоволствената осигуреност е количествено и качествено дефинируема чрез свързването в
определен набор на продоволствени продукти, без
чието наличие не може да се формира способност
за развитие на физическите и умствените способности на индивида. Този набор се определя на база прием на енергия и хранителни вещества, отговарящи на физиологичните потребности и се изразява чрез физиологичните нормите на потребление.
Нормите са един от основните критерии, непосредствено отнасящи се към процеса на свързаност
между обем, структура, асортимент и качество на
осигуреността с продоволствени продукти.
От гледна точка на продоволствената сигурност на страната, максималното приближаване към
физиологичните норми на фактически потребените от населението продоволствени продукти, от една страна, и от друга страна, по-големият относителен дял на задоволяване с храни, с местен
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произход, са критериите за висока степен на продоволствена сигурност.
Съпоставянето на фактическото потребление
с физиологичните норми ни дава възможността да
оценим състоянието на осигуреността с продоволствие от гледна точка на рационалност и
здравословност.
По данни на статистиката през 2003 година,
въпреки нарастване на потреблението на основни
за хранителния рацион на българина продукти като месо, мляко,яйца, плодове, зеленчуци и картофи,
процес характерен и за предходните две години,
количествата са чувствително по ниски от нормите.
Така например, задоволеността с:
- месо, средно на човек от населението, е около 85% от физиологичната норма, или недопотреблението е от 4,4 кг;
- при млякото, общо кисело и прясно, покритието на потребностите е около 44%, което е с
около 65 кг недопотребление;
- при яйцата задоволеността е 76% от физиологичната норма, т.е. регистриран е недостиг от
43 броя;
- при плодовете, са покрити около 38% от
нормата, или недопотреблението е от 68 кг;
- при зеленчуците, фактическото потребление
покрива 58% от физиологичната нормата, недостигът е от 45 кг;
- при картофите, фактическото потребление
е 54,5% от физиологичната норма, което е с около 23 кг по-малко.
В същото време, традиционно широката употреба на хляб и тестени изделия формира потребление над физиологичните нормите, въпреки постоянният спад на консумацията след 1998 година.
Това е характерно и за растителните масла и месните произведения. При хляба и тестените изделия
наднормативен е приемът на около 4,5 кг, или с
около 4%. По-осезаем е наднорменият прием при
другите два продукта - около два пъти по-високо
потребление в сравнение с нормите.
Посочените по-горе продукти стоят в основата на продуктовата структура на петте основни групи храни, представители на които всекидневно трябва да бъдат включвани при осигуряването с
продоволствие. Поради това, интересите по отношение на продоволствената сигурност, предполагат висок относителен дял на вътрешен за страната ресурс, в така посочените нива на потребление.
Изявена е самозадоволеността с хляб и тестени изделия. Проблем е увеличаването на дела на
базовия вътрешен ресурс с ниско качество, което
имайки предвид стратегическата му важност, като
основен енергиен източник, засяга пряко продоволствената сигурност на страната.
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При месото вносът играе съществена роля,
решава количествени проблеми. Положителното
движение през последните години е по отношение
на качествената структура на осигуреността.
Намалява делът на свинското месо - от около 26%
в общо потребеното, през 1999 г., количество месо,
на 18,5% през 2003 г. Макар и намаляващ като
обем за периода 2001-2004 г., се запазва високият дял на вноса на свинско - около 27% в общия
обем на фактическото му потребление. При птичето месо този дял е около 24%. Основният проблем
обаче е не толкова в посока на количеството, а в
посока на това, какво е качеството на месото, което се внася. Големият обем съставляват така наречените “обрезки” - сухожилия, ципи, лой, сланина,
т.е. “ месо” от най-ниско качество, трудно усвояемо от човешкия организъм. От тях се влага във
всички, дори и в най-скъпите месни произведения,
за които по -горе отбелязахме чувствително, с около два пъти над рационалните норми, свръхпотребление. Резонно възниква въпросът за безвредността на тези храни и отговорността на производителите и институциите за здравето на хората.
По отношение на млякото и млечните
продукти, количествата за задоволяване на потребностите, независимо от посоката на изменения, които настъпват в обема на вътрешното потребление,
основно са с местен произход. Проблем е хроничното изоставане от рационалните норми за хранене при млякото. При млечните продукти - сирене и
кашкавал, равнището на задоволеност е сравнително високо, приближава към физиологичната норма,
и е 86%. Вносът има значение преди всичко за обогатяване на асортимента и не влияе върху продоволствената сигурност на страната по отношение
на този продукт. В същото време, остава неясно
обаче, какво е количеството на сухото мляко влагано в производството. То е с най-голям относителен дял в общия внос на мляко и млечни и основно
е предназначено за нуждите на преработващите
предприятия, компенсирайки недостига на вътрешното производство.
Като високобелтъчен продукт яйцата имат важно значение за качеството на продоволствената
сигурност. Вносът няма съществено влияние върху нивото на вътрешната консумация. Той се осъществява главно за регулиране на цените и за задоволяване на пикови в търсенето периоди - напр.
Великден. През последните три години, внесените
количества яйца са почти в еднакъв обем.
При зеленчуците е характерно общо ниско ниво
на потребление и трайно увеличаване на вноса. С
висок относителен дял в общия внос – около 1/3,
са зеленчуците от оранжерийно производство,представени от два продукта - домати и краставици.

През 2002 г. този внос е увеличен три пъти, през
2003 г. - шест пъти, в сравнение с 2001 година.
Постоянно нараства и вносът на лук - кромид и праз,
чийто дял в общия внос на зеленчуци за 2003 г. е
около 35%. Внесените количества прясно зеле са
с дял в общия внос от 12,5%. Така, 77,5% от структурата на вноса на зеленчуци е представена от посочените по-горе четири продукта. Това са и продуктите с най-висок относителен дял и в общото
фактическо потребление на зеленчуци - 69,5%.
Подчертано значение при задоволяване на свитото потребление на плодове има вносът на видове,
непроизвеждани в страната – цитрусови и банани.
Те са около 68% от целия осъществен през 2003 г
внос. Висок е и делът на овощни видове плодове в
общия внос - 25%. От тях 91% съставлява вносът
на ябълки. Трайна е тенденцията този внос да покрива около 50% от фактическото потребление на
ябълки – за 2003 година това са по около 4 кг за
директна консумация на човек от населението.
Вносът на видове плодове, достъпни за финансовите възможности на населението, доведе до промени в характерната за българина структура на
потребление. Налагат се видове за които у нас не
съществуват климатични условия за производство.
В същото време е увеличена и зависимостта на
потреблението от вноса на вид, с изключително благоприятни за производството му у нас природни
условия.
Показаното по-горе състояние на продоволствената сигурност, на база анализа по основни хранителни групи продукти, е тревожно. То отразява
лошата стартова позиция за страната ни при присъединяването й към ЕС. Без съмнение обаче присъединяването ще носи ползи. В краткосрочен план
е трудно да се каже със сигурност,че последиците
ще са положителни, поради огромните разходи
свързани с дейностите по увеличаване на конкурентоспособността и хармонизирането с изискванията, поставени пред производителите ни. В дългосрочен план обаче, положението е по- ясно.
Несъмнено ще има полза от по-високата конкурентоспособност, от по-големия вътрешен пазар,
от стабилността и т.н. От гледна точка на потребителите очакванията са определено положителни. Те
са свързани с по-ниските цени, с по-голямото
предлагане, със стриктния контрол върху качеството и т.н. От гледна точка на производителите нещата не са еднозначни. Ще има губещи и
печеливши. Присъединяването ще донесе потенциални нови ползи за тези, които работят добре ,и
нови трудности за работещите зле. Присъединяването към ЕС ще подобри, и в някои случаи дори установи ред и стабилност, което означава допълнителен натиск за постигане на нашите собст-

Някои аспекти на продоволствената сигурност при ...

вени цели - например в селското стопанство, един
от извънредно важните за икономиката на страната ни сектори, пряко свързан с продоволствената
сигурност.
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ABSTRACT
Possibilities of Bulgaria to satisfy one of the main social needs of its population – the need of food – are
presented. The important role of the country’s own resources in the total supply of food products is justified. The
satisfaction of the national food needs is analysed through production-import-export relations, which are examined by
presenting the national food security as an important social element of sustainable development. Changes in end
volumes of some food products are outlined. The change towards stabilisation of resources of foreign origin is ascertained too. On the base of analyses, conclusions are made about distress signals concerning diversions that are
asymmetric to the interests of the national food security during the EU accession.
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ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ
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Анализира се дейността по международното сътрудничество на национални пощенски оператори, предоставящи универсална пощенска услуга. Систематизират се и се характеризират осъществявани от тях форми на
сътрудничество. Извеждат се основни обекти на сътрудничеството, съвременни фактори за неговото развитие и
насоки за целесъобразно използване на чуждия опит.
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Увод
Реализирането на концепцията за устойчиво
развитие, възприета на конференцията на ООН в
Рио де Жанейро през 1992 г., е свързано с положителния отговор на въпроса “Може ли човекът чрез
своята разумна дейност да съдейства и да въздейства за постигането на устойчивост в конкретни системи” (1, с. 464). Чрез управлението на стопанската дейност в различните отрасли на националната икономика се предопределя техния принос за
устойчивото развитие на икономиката на страната.
Отрасъл съобщения има специфични измерения
на връзката си с устойчивото икономическо развитие (2, с. 107). Тази специфика се конкретизира в
рамките на пощенските съобщения, като един от
двата сектора на този отрасъл.
Международното сътрудничество има своя роля и значение при постигането на устойчиво икономическо развитие, както в национален, така и в регионален и световен мащаб. То е един от по-важните фактори, влияещи върху икономическата
система, от които зависи и устойчивото развитие
(1, с. 480-482). Изложеното предопределя важността и интереса към разглеждането на проблема за
осъществяване на международно сътрудничество
в сферата на пощенските съобщения.
Международното сътрудничество в сферата
на пощенските съобщения подпомага оцеляването,
включването и участието на пощенските оператори в динамичния процес на глобализация и либерализация на пощенските пазари. То съдейства за
постигане на необходимата съгласуваност, балан-

сираност и равновесие в системата на пощенските съобщения на различни равнища.
Целта на настоящата разработка е да се направи сравнителен анализ на дейността по международното сътрудничество на национални пощенски оператори, предоставящи универсална пощенска услуга, да се систематизират и характеризират
осъществявани от тях форми на сътрудничество,
да се изведат основни обекти на сътрудничеството,
съвременни фактори за неговото развитие и насоки за целесъобразно използване на чуждия опит.
1. Основни форми на международно сътрудничество на националните пощенски оператори
Важността на международното сътрудничество в пощенската дейност се определя от потребността на хората да общуват помежду си. Тази тяхна потребност се задоволява до голяма степен от
националните пощенски оператори, които имат изградена мрежа на територията на отделните страни и търсят възможност и начини за усилване на
взаимните връзки и създаване на нови такива с други
оператори, за да използват и чужди мрежи в своята дейност. Стремежът е създаване на единни
стандарти за услуги и тяхното качество и на обща
мрежа, което да позволява безпрепятствено пренасяне на пощенски пратки и по-пълно задоволяване потребностите на потребителите. В тази насока
е постигнат съществен прогрес и непрекъснато се
разкриват нови възможности. Същевременно, националните оператори на универсалната пощенска услуга (УПУ)1 се конкурират помежду си, както
и с нови оператори, които нямат задължението да

1 Универсалната услуга е услуга, която се извършва постоянно в рамките на определено работно време с
качество, отговарящо на определени нормативи, при достъпни цени и възможност за ползването им от всеки
потребител, независимо от географското му положение. Обхватът на универсалната услуга се простира не
само до националните граници, но и в международните услуги [3].

Осъществяване на международно сътрудничество от национални пощенски оператори

изпълняват тази услуга. Това ги кара да търсят съвременни начини и средства за преодоляване на
конкуренцията. Осъществяването на международното сътрудничество им дава възможност за създаване на общи правила, норми, стандарти, осигуряващи предсказуемост на развитието на международните пощенски услуги. Друга важна
възможност, която международното сътрудничество дава на операторите е да почерпят от опита на
други оператори с оглед усъвършенстване на своята дейност. Вместо да правят и да повтарят грешките на другите, те се стремят да извлекат добрите практики от чуждите оператори. Естествено не
всички постижения са приложими навсякъде, но има
основни тенденции на развитие, които могат да се
следват от всички.
Първоначалното осъзнаване на потребността
от международно сътрудничество на пощенските
оператори се корени далече назад във времето и е
свързано със създаването на Всемирния пощенски съюз (ВПС) – една от най-старите международни организации. “Мисията на ВПС е да подпомага
устойчивото развитие на качествени универсални,
ефикасни и достъпни пощенски услуги, които да
улеснят комуникацията между хората по света ”
[10]. Това се осигурява чрез гарантиране на свободно движение на пощенски пратки; възприемане
на честни и общи стандарти, коопериране и взаимоотношения между страните-членки; осигуряване на ефективно техническо сътрудничество; задоволяване на променящите се потребности на
потребителите.
Своята дейност по международното сътрудничество ВПС изпълнява чрез административните
си органи: Всемирен пощенски конгрес(ВПК),
Административен съвет(АС), Съвет по пощенска
експлоатация (СПЕ), Консултативна комисия(КК). Те
изграждат и реализират платформата за сътрудничество между страните-членки. Важността на
ВПК, като форма на сътрудничество, намира израз в обстоятелството, че “Едно от главните достижения от работата на конгресите е подпомагането
на страните-членки за развитие и интегриране на
нови услуги в международната пощенска мрежа”[10]. Представителите на националните
оператори, извършващи УПУ в отделните страни,
вземат участие (най-много в два поредни мандата)
в работата на ВПК, СПЕ и АС, които заседават между отделните конгреси.
Създаването на КК, като най-нов орган на ВПС,
е израз на влиянието, което оказват върху развитието на световните пощи някои съвременни сили –
глобализация, конкуренция, растящи потребителски очаквания, ускоряващ се прогрес на информационните и комуникационни технологии. Чрез тази
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комисия се дава възможност в дебатите да вземат
участие и други участници, освен националните
оператори, предоставящи УПУ, и съответните
регулатори. В нейния състав се включват неправителствени организации, представляващи потребителите, фирми, предлагащи пощенски услуги, работнически организации, доставчици на стоки и услуги за пощенския сектор и други организации, които имат интереси в международните пощенски
услуги, включително маркетолози, частни оператори и др. [10].
В рамките на ВПС истинските носители на
международно сътрудничество са работните групи към СПЕ, които практически наблюдават развитието на една или друга дейност и на основа на
своите констатации променят съществуващи актове или приемат нови. Такива групи, от наименованието на които личи проблематиката на работата
им, са например: “Крайни такси”, “Връзка с качеството”, “Качество на услугите”, “Техническо коопериране”, група за действие по пощенска сигурност,
подгрупи “Сертификация” и “Нови електронни продукти” [3].
Въпреки очевидните роля и значение на ВПС
и неговите, управленски органи, той не покрива изцяло потребностите и изискванията на операторите от международно сътрудничество. ВПК се провежда на всеки 5 години, не всички страни участват в управленските органи на съюза, освен
големите, съществуват и малки проблеми, близки
до отделния оператор, които не биха могли да са
предмет на договаряне с повечето оператори –
всичко това е в основата на използване на друг
принцип, друга форма на сътрудничество, която
включва интересите на определена група оператори със сходни интереси и цели. На териториален
принцип се създават регионални организации като
например, Азиатско-Тихоокеански пощенски съюз
и ПостЮръп - за операторите от Европа с който се
цели засилване на кооперацията между отделните
оператори и подобряване на представянето на европейския пощенския сектор[9].
Проявление на международно сътрудничество в регионални организации e и създаването на
работни групи за повишаване на качеството. Друго
важно постижение е създаването на виртуалната
пощенска академия “Постакадеми”, чиято цел е
разработване на Интернет-базирани учебни материали и услуги [3].
Ежегодно се провеждат и други форми на сътрудничество между пощенските оператори. Такива
са панаири, филателни изложби, конференции и
др. Съществуват специализирани панаири за пощенска техника, на които производители могат да
предлагат своята продукция. Представители на опе-
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раторите могат нагледно да се убедят в способностите на новите технологии. Конференциите са
ценен източник за нововъведенията и развитието
на пощенския сектор.
Международно сътрудничество в областта на
пощенските съобщения се реализира и в рамките
на Световната търговска организация. Там се обсъждат въпроси относно цените на пощенски услуги на международните пазари, либерализацията
на пощенския сектор, пазарния статус на всяка отделна страна. Страните-членки ревизират структурата на пазара, състоянието на регулациите и категориите пощенски услуги [11].
Практиката показва, че взаимният интерес от
сътрудничество може да накара оператори от различни региони да създадат нови международни
организации. Когато трафикът на поща между определени страни е засилен и постоянен, няма нищо по нормално от това те да решат да си сътрудничат в тази област. Така се създава
Международната пощенска корпорация – асоциация
на оператори на УПУ от Северна Америка (САЩ и
Канада), Европа и Австралия. В рамките на организацията се осъществява подкрепа за пощенските
оператори под формата на проекти за подобряване на качеството. Такива проекти са например
UNEX2 , САРЕ3 , проекти, свързани с наблюдение
на пътя на пощенски предмети, система за радиочестотна идентификация и др. Важно постижение
е споразумението между европейските оператори
за определяне на такси за пренос на пратки между
пощенските оператори. То се базира на разходноориентирана система за таксуване според качеството на услугите.
2. Сравнителен анализ на дейността по международно сътрудничество на национални пощенски оператори, предоставящи универсална пощенска услуга
В анализа са включени национални пощенски
оператори, с различна форма на собственост, предоставящи универсална пощенска услуга в съответни страни. Това са: Български пощи, Китайски
пощи, Корейски пощи, Канадска пощенска корпорация – всички с държавна собственост и Дойче
Пост Уърлд Нет - с частна собственост.
За провеждане на анализа са използвани годишни отчети за дейността на операторите от различни години на периода 1999–2004 г. и поконкретно, частта им за дейностите на национал-

ните пощенски оператори, свързани с предоставянето на международни пощенски услуги и с международното им сътрудничество.
На базата на анализа се установяват общи моменти (прилики) за някои от националните пощенски оператори, което е основание за обособяването
им в две групи.
За едната група оператори, включваща Български пощи, Китайски пощи и Корейски пощи, освен това, че са с еднаква форма на собственост –
държавна, са характерни следните общи черти:
- първо, посочват взаимоотношенията си с
ВПС, като основа за осъществяваното от тях международно сътрудничество. Представители на тези администрации активно участват в дейността на
ВПС. От 1999 г. до 2004 г. и Български пощи ЕАД
участва като член в Административния съвет и
Съвета по пощенска експлоатация. От Китайски пощи има излъчен председател на Административния
съвет, а от Корейски пощи - представители в двата
посочени съвета;
- второ, откроява се стремежът им за съвместно сътрудничество с оператори от съседните
страни. Пример за това са срещите на Български
пощи с Румънските, Македонските, Югославските,
Турските и Гръцките пощи; на Китайските с
Японските и Корейските пощи и пр.. В рамките на
това сътрудничество се организират конференции,
работи се по различни програми, сключват се договори за сътрудничество и т.н. То не отменя необходимостта от сключване на договори за сътрудничество и с други оператори;
- трето, членуват в съответни регионални
организации. За България такава е ПостЮръп, а за
Корея и Китай - Азиатско-Тихоокеански пощенски
съюз;
- четвърто, сключват договори и с частни
оператори, които не изпълняват УПУ, но имат сериозно присъствие. на международните пазари на
куриерски услуги По такъв начин, всеки от трите
оператора, освен използването на мрежите на други
национални оператори, си осигурява допълнително увеличаване на международното покритие. Това
съвпада с техните цели за разширяване присъствието им на международните пазари и задоволяване на нарастващите потребности от международни пощенски услуги;
- пето, сключват двустранни договори за услугата Ускорена поща. Съгласно актове, приети от
ВПС, за някои услуги, извън УПУ, са необходими

2 Насочен е към синхронизиране на нормативите за качество на предаване на пратки в периода установените периоди с тези на европейската пощенска директива
3 Изграждане на системи за наблюдение на движението на международни пощенски чували и индивидуално
маркирани с баркод пратки
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двустранни съглашения. Във връзка с въвеждането на Ускорена поща, национални оператори като
Китайски, Корейски и Български пощи, сключват
двустранни договори с други национални оператори.
Затова в отчетите на разглежданите оператори проличава методичното им усилие за увеличаване броя
на страните, до които за техните клиенти тази услуга е достъпна.
При втората група пощенски оператори Канадски пощи и Дойче Пост Уърлд Нет, въпреки
разликата във вида на собственост, се разкриват
сходни моменти, които коренно ги отличават от операторите от първата група. По отношение на международното покритие, техният стремеж е към разширяване на влиянието в международните пощенски услуги, а не просто на достъпа си до клиентите на други оператори в други страни. Чрез купуване на други пощенски и куриерски оператори те
обслужват дадена поръчка от край до край със собствена мрежа. Така всички приходи остават за тях,
а не се разпределят и за други оператори.
Интересно е, че Канадски пощи, които са държавна собственост, не се ограничават в рамките само
на ползване мрежите на други национални оператори както е при Корейските, Българските и
Китайските пощи, а предлагат услугите си и без да
са зависими от мрежите на други оператори.
Общото между операторите от двете групи е,
че всички те, макар и по различен начин, участват
в международно сътрудничество, свързано с подобряване на качеството на международни услуги,
вътрешни операции и пазарни позиции.
Анализът разкрива някои основни обекти на
международното сътрудничество, осъществявано
от представените национални пощенски оператори,
върху които те фокусират усилията си. С тях са
свързани и основните резултати, които те получават. Тези основни обекти са:
1) Подобряване на качеството на услугите
2) Пощенска сигурност
3) Обучение на персонала
4) Законодателство в сферата на пощенските съобщения
5) Разширяване на обхвата на международни
услуги до по-голям брой страни
6) Развитие на съществуващи услуги и внедряване на нови
7) Автоматизация на производството и въвеждане на информационни технологии.
В резултат на анализа, разнообразните изяви
на активност в международното сътрудничество на
визираните оператори и основните им резултати, в
рамките на посочените области, могат да бъдат
систематизирани и обобщени по следния начин.
Първо, по отношение подобряването на качес-
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твото на услугите. Операторите от първата група
развиват сътрудничество по линията на ВПС и използват неговите постижения в тази област.
Български пощи, например, внедрява (2001–
2002г.) разработена от ВПС система за наблюдение на качеството, планиране на транспорта и ресурсите (3). Китайският оператор взема участие в
популяризирана и сертифицирана от Агенцията за
кооперация на ускорената поща към ВПС (5), система за оценка, свързваща качеството с
ефикасността. Корейски пощи използва освен постиженията на ВПС още и тези на АзиатскоТихоокеанския пощенски съюз (АТПС), но разчита
основно на собствени разработки. Други изяви по
проблемите на качеството са по линията на двустранното сътрудничество, например между
Български пощи и Португалски пощи (2003г.) относно проектите “План за развитие на качеството”,
“Създаване на пилотен проект за интегрирано гише” и “Система за измерване на качеството”, одобрени за финансиране от Фонд за подобряване на
качеството на услугите към ВПС (3); Китайски пощи изпраща делегации в други страни за изучаване на чуждия опит в разглежданата област, участва в конференции и семинари (5). Български пощи
взема участие и в проекти и програми на ПостЮръп;
Операторите от втората група решават проблеми по повишаване на качеството чрез участие в
МПК. Дойче Пост Уърлд Нет участва (от 1999г.) в
проекта UNEX на МПК. Участниците в проекта повишават нормативите за качество на пренос на
международни препоръчани пратки “Ден + 5” от
79% до 98%, при изисквания на ЕС за 97% (7).
Като лидер на международния пощенски пазар,
Дойче Пост използва и собствени разработки за подобряване на качеството.
Второ, по отношение на пощенската
сигурност. Операторите от първата група реализират специфичен подход към международното сътрудничество по този проблем, но предимно в рамките на ВПС. Български пощи участва през 2001 г
по линия на Европейската мрежа за пощенска сигурност (ЕМПС) в: работна група към ВПС за обследване на сигурността на пощенските пратки по
въздушен път, проверка за посегателства върху пощенски трафик от администрациите на Чехия,
Кипър и Англия, международна проверка на летище “София” от експерти по сигурността на ЕМПС;
а през 2003г. в редица проекти, свързани с пощенската сигурност - Създаване на мрежа за управление по време на кризи, проект “Мария”, който е в
рамките на Европейската мрежа за пощенска
сигурност, за събиране, анализиране и обмен на
данни за загуби и посегателства върху пощенски-
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те пратки (3). Китайският оператор осъществява
(2002 г) кооперативно сътрудничество с 30 чужди
пощенски оператори относно системата за проследяване на ускорената поща чрез системата
Ръгби, разработена от ВПС, което променя традиционното ниво на трасиране и проследяване между разменните офиси и повишава ефикасността
на международното наблюдение на ускорената поща (5).Използва двустранното сътрудничество за
изпращане на делегации в други страни за изучаване на чуждия опит в разглежданата област, участва в конференции и семинари (5). Корейски пощи
използва освен постиженията на ВПС и тези на
АТПС, но основно разчита на собствени разработки.
Характерно за националните оператори от втората група е, че разчитат на разработките на МПК
относно пощенската сигурност. Дойче Пост например използва проекта САРЕ за изграждане на системи за наблюдение на движението на международни пощенски чували и индивидуално маркирани с баркод пратки; система за наблюдение на пощенски предмети чрез свързване на информацията от системата САРЕ със индивидуалните пощенски предмети, маркирани с баркод; система за радиочестотна идентификация (7).
Трето, по отношение на обучението на
персонала. Инициативите на операторите от първата от двете обособени групи са в рамките на съответните им региони и със съседни страни. По
линия на ПостЮръп, Български пощи се включва
(2001г. и 2002г.) във виртуалната пощенска академия “Постакадеми”, чиято цел е разработване
на Интернет-базирани учебни материали и услуги;
взема участие (2001г.) в програма ИНТЕРРЕГ ІІ съвместно с пощенската администрация на Гърция и
по-конкретно, в подготовката и провеждането на трите нейни фази: обучение на 150 души, служители
на “Български пощи” ЕАД в Солун; реализирано
маркетингово проучване на българския пощенски
пазар и участие във Форума в град. Солун (3).
Международното сътрудничество на Китайски пощи включва практични форми като размяна на персонал за обмяна на опит с пощенската администрация на страна от региона (Корея), обучение на
персонала за работа с проекта Пощенска информационна компютърна система, съвместно с компаниите IBM, Lucent и HP (2000г.) (5). Корейски
пощи също използва (2000г) размяна на персонал
(с Япония) за обмяна на опит (8) и участие в програми за обучение на Азиатско-Тихоокеанския пощенски съюз, кооператив и колеж за подобряване
на уменията за управление, чужди езици, финанси
и др. (8,11).
Дойче Пост и Канадската пощенска корпорация, т. е. операторите от втората група разчитат

и получават подкрепа от МПК що се касае до оценка
на необходимостта от обучение на персонала.
Четвърто, по отношение на законодателството в сферата на пощенските съобщения. Участието
на операторите от първата група в международното сътрудничество в тази област е свързано с участието им в органите на ВПС през различни години
от разглеждания период и по този начин могат да
влияят след това в ревизията на приетите актове
или в създаването на нови. Освен това, Български
пощи полага усилия за по-нататъшната либерализация на пощенския пазар в съответствие с директивите на ЕС, касаещи развитието на тази област и
по-конкретно, за по-доброто познаване на европейското законодателство и приобщаване към европейското законодателство в областта на пощенските услуги на пощенските оператори от страните от
Централна и Източна Европа, кандидатки за членство в ЕС (3). Корея участва на преговори в
Световната търговска организация относно либерализацията и реформите в пощенския сектор, в
съответствие с които изменя своето законодателство (11).
За страните от втората разглеждана група
няма данни за техни инициативи в тази област.
Пето, по отношение разширяването на
обхвата на международните услуги до по - голям
брой страни. Всички от представените оператори с
държавна форма на собственост използват
международното сътрудничество за разширяване
обхвата на услугите до повече страни. Това става
основно по отношение на неуниверсалните услуги
като ускорена поща, пощенски преводи и някои
други. Операторите от първата група, които имат
развита мрежа само в националните граници,
осъществяват разширяването на основата на
двустранно сътрудничество и сключване на
двустранни договори с други оператори на УПУ и
сключване на договори с частни оператори, които
предоставят само неуниверсални пощенски услуги.
Канадската пощенска корпорация, която е също с
държавна собственост, разширява обхвата на
услугите и чрез закупените от нея други оператори
на неуниверсални пощенски услуги, които имат
свои мрежи и в други страни.
Единственият от разглежданите оператори,
който разчита на своя мрежа е Дойче Пост Уърлд
Нет. Той разширява присъствието си на международния пощенски пазар чрез непрекъснато
закупуване на компании от Европа, Северна
Америка и Азия. Това са DHL, американските Global Mail и Air Express International, шведската
Danzas и други. По този начин се е превърнал в
един от лидерите на пазара на международни
пощенски услуги.

Осъществяване на международно сътрудничество от национални пощенски оператори

Шесто, по отношение развитието на
съществуващи услуги и внедряването на нови.
Разполагаемата информация разкрива, че само
Китайски пощи използва много активно
международното сътрудничество в тази област.За
ускоряване въвеждането на най-новите постижения
в е-поща, е-търговия и други нови услуги, операторът влиза в споразумения с други страни за
коопериране в тази област и разширява сътрудничеството си за пускане на нови съвместни
услуги. Корейски пощи е операторът-пионер във
въвеждането на услуги, свързани с е-поща и етърговия, през 2004 г. предлага стоки, достъпни
до 46 страни от Азия, Северна Америка и Европа.
Дойче Пост, купувайки други пощенски
оператори, придобива не само развита мрежа, но
и допълнителни услуги. Канадската пощенска
корпорация има своя група от компании- Пуролатор,
еПост, Иновапост и Прогистикс., които като нейна
собственост , предлагайки специфични съвременни
услуги, разширяват и развиват портфолиото от
услуги на корпорацията (11).
Седмо, по отношение автоматизацията на
производството и въвеждането на информационни
технологии. Инициативите на операторите в тази
сфера показват усилията им да приемат
предизвикателствата на бързо развиващите се
техника и технологии. Български пощи внедрява
(2001-2002г.) предоставената от ВПС система IPS
и повишава качеството и ефективността на работа
при обмен на международни пощенски пратки чрез
автоматизиране
на
обработката
на
международната поща и осигуряване на електронен
обмен на информация между различни пощенски
администрации
На международна среща (2002 г.) с
представители на пощите на Югославия, Румъния
и със специалното участие на фирма Сименс
Дематик се обсъждат проблемите на обмена на
опит между пощенските оператори и
възможностите за автоматизиране на пощенските
процеси в отделните страни (3).Чрез монтирана в
София (2002 г) от “Сименс Дематик” сортировъчна
машина се създава възможност за автоматично
четене на машинно написаните на кирилица адреси
(3). Китайски пощи още от 1999 г.
участва в разработването на международни
проекти, свързани с пощенска информационна
компютърна система и създаване на мрежа за
обслужване на спестовни влогове, взема участие
(1999г.) в 13-та Конференция по автоматика в САЩ
(5). Използва и изпращането на делегации за
опознаване на чуждия опит в областта на
автоматиката и информационните технологии.
Въвежда(от2000г.) услуги на базата на нови тех-
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нологии – е-поща, е-търговия, онлайн филателия,
онлайн периодика.
Международното сътрудничество на Дойче
Пост е свързано с участието в Международната
пощенска корпорация, а Канадската пощенска
корпорация се възползва от работата на своите
специализирани в областта компании – Иновапост
и еПост.
3. Насоки за целесъобразно използване на
чуждия опит
Развитието на международното сътрудничество на визираните национални пощенски оператори изпитва взаимообвързаното влияние на следните основни фактори: форма на собственост на
операторите, политика и законодателство на държавите относно либерализацията и реформата в
пощенските съобщения, навлизане в някаква форма на кооперация, глобализация и развитие на информационните и комуникационните технологии.
Формата на собственост на операторите предопределя конкретните подходи към сътрудничеството, но същевременно, при съответно законодателство тя не е спирачка за използване на
нови форми на сътрудничество, извикани на живот
от процесите на глобализация и възможностите на
новите технологии. Частната собственост може да
доведе до разрастване на мрежата и услугите на
оператора извън националните граници. Такъв е примерът с Дойче Пост - интересите на нейните собственици са довели до такова разширяване на мрежата на оператора. Същият резултат, обаче – разширяване на собствената мрежа извън националните граници, се постига и с държавна собственост
от Канадски пощи.
Политиката и законодателството на Германия
отварят пътя за преобразуване на Дойче Пост в мултинационална компания с развита мрежа и стремеж към лидерство на пазара на пощенски услуги.
Подобно положително влияние са изпитали явно и
Канадски пощи.
Навлизането на дадена страна в някаква форма на кооперация, като например, присъединяването на България към ЕС, стимулира сътрудничеството за да се покрият съответните стандарти в сферата на пощенските съобщения.
Развитието на информационните и комуникационните технологии създава нови, възможности
за комуникации, конкуриращи традиционните пощенски услуги, но същевременно е предизвикателство и за тяхното развитие. Националните оператори си сътрудничат при възприемането и използването на информационните технологии, автоматизирането на дейността си и разработването на
нови услуги, свързани с е-поща и е-търговия.
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Предвид действието на посочените фактори и
конкретните задачи пред нашия национален пощенски оператор, считаме, че е една възможност за
него да изследва и приложи възможностите за целесъобразно използване на чуждия опит в някои насоки като:
1. ускорено издигане качеството на предлаганите международни услуги, за да търсят партньорството ни и ние да можем да го предлагаме
по-широко;
2. изграждане на самостоятелна бизнес единица за ускорена поща, с оглед пряк контрол върху дейността по тази услуга и собствена маркетингова стратегия;
3. участие в Международната пощенска
корпорация. В нея са включени повечето европейски оператори на УПУ и българският оператор може
да се възползва., както го правят други оператори,
от достиженията и възможностите, които тя предоставя в областта на маркетинга, обучението на
персонала, съвременните технологии, ефективното управление и др.;
4. засилване използването на някои форми на
сътрудничество, които определено дават резултат
за повишаване потенциала на оператора: размяна
на персонал за обмяна на опит с водещи оператори,
сключване на договори с частни оператори на неуниверсални пощенски услуги;
5. въвеждане на най-съвременни услуги като
онлайн филателия, онлайн периодика, онлайн
магазин, изцяло електронни парични преводи и др.
и начини за предоставянето им – електронен офис
за пощенски услуги;
Заключение
Осъвременяването на традиционната пощенска дейност на другите национални оператори е за-

почнало много по-рано. Още през 1999-2000 година те имат вече резултати в електронизацията
на дейността си и в предлагането на високотехнологични пощенски услуги. В известна степен това
е резултат от международното им сътрудничество
и същевременно е в основата на увеличаване на
възможностите им за него, с оглед бъдещ
просперитет. Желателно е да преодолеем дистанцията по най-късия път в т. ч. и чрез целесъобразно прилагане на положителните практики на другите оператори. Познаването на техния опит в международното сътрудничество може да разшири използването му за по-бързо и съвременно решаване на специфичните конкретни задачи на националния ни оператор. Това на свой ред ще е своеобразен израз на влиянието на международното сътрудничество за устойчиво развитие на оператора,
чрез него - на целия пощенски сектор, а и на икономиката на страната, предвид инфраструктурния характер на пощенската дейност.
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ABSTRACT
The analysis concerns the activity related to the international collaboration of national post operators, which offer
universal postal service. The forms of international collaboration, realized by them, are systematized and characterized.
Main objects of the collaboration, contemporary factors for its development and directions for expedient usage of
foreign experience are deduced.
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В статията се коментират новите моменти на развитието на държавата при глобализацията. Подчертава се,
че изводите на мнозина за девалвацията на ролята на държавата са преждевременни и прекалено категорични,
поне на този етап от развитието на глобализационните процеси.
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Изграждането на глобална икономическа
система, която от една страна разрушава границите на националните икономики, а от друга ги свързва със здрави търговски, финансови, политически,
социални и културни отношения, е най-значимият
процес, определящ лицето на света в началото на
XXI век. Глобализацията е поредният етап от
интернационализацията, който е основан на развитието на информационните технологии.
Съвременните технологии за връзка и информация създадоха нови условия за движение на капитала, за бързото му преместване от една страна в
друга. Движението на търговските потоци днес може да се управлява от единен център, средствата
за комуникация позволяват разширяване на операциите на предприятията, оперативно променяне на
дейността им, независимо от тяхната локализация.
Друго важно условие е либерализацията на
икономическите режими, разпространяваща се от
развитите страни към страните с формираща се
пазарна икономика. Този процес е труден и противоречив. Глобализацията не само създава предимства, тя носи и опасности. Доказателство за
това са кризите, разтърсили икономиките на развиващите се и трансформиращите се страни през
90-те години на ХХ век.
Механизмите на глобализацията са обект на
сериозни изследвания, спорове и разногласия. Един
от тези спорни въпроси засяга държавата и способностите й да изпълнява своите икономически
функции. Някои изследователи са склонни да
предполагат, че днес господството на ТНК и големите банки, безконтролното движение на финансовия капитал позволяват да се говори за “размиване” на държавния суверенитет, дори за превръщането му в виртуална реалност, за неспособността на държавата ефективно да влияе върху икономическото и социалното развитие 1 . Същевременно, бившият директор на Световната банка (СБ)
Уулфенсън в доклада “Държавата в променящия

се свят” подчертава: “...доброто правителство не е
разкош, а жизнена необходимост. Без ефективна
държава устойчивото развитие, и икономическо и
социално е невъзможно”2 .
Много изследователи считат, че изводите за
девалвацията на ролята на държавата, макар и основани на някои реални процеси и тенденции, все
пак са преждевременни и прекалено категорични,
поне на този етап на развитие на глобализационните процеси. На практика процесите не са толкова
еднозначни и определени. Размиването на границите (според някои изследователи това е “родилният белег на глобализацията”), увеличаването на
взаимозависимостта, относителното стесняване на
държавния суверенитет, не са равнозначни на намаляване на значимостта на държавата като съставна част на социално-икономическата система в
която и да е страна.
Държавата продължава да играе важна роля в
развиващите се страни, особено когато е необходима намеса за ликвидиране на последствията от
разрушителните финансови кризи. Опитът на страните от Латинска Америка, Тихоокеанския регион
и други региони, показва, че при липса на развита
финансова система и реформирана банкова мрежа правителствата са принудени да въвеждат твърди ограничения за прилива и отлива на чуждестранни капитали, за да могат да се справят с възникналите трудности и да провеждат разумна макроикономическа политика. За някои ограничения от
такъв род те продължават да настояват и днес.
Държавата запазва важната си роля и в развитите страни, дори в такива обединения като
Европейския съюз (ЕС). За да девалвира наистина
държавата, тя трябва да се лиши не само от част
от политическия си, но и икономическия суверенитет, трябва да изчезнат не само основните й
функции, определящи самостоятелността на държавата като особен субект на социално-икономическата система, но и основните инструменти за

1 Мясников Л. Глобализация экономического пространства и сетевая несвобода. – Мировая экономика и
международные отношения, 2000, № 11, с. 3.
2 The State in a Changing World, Wash., 1997, p. 1.
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провеждане на макроикономическата политика, основаваща се на бюджета и централната банка.
Независимо от факта, че държавата играе сериозна роля в условията на глобализация, мехамизмите за намесата й в икономиката много се променят. Важен канал за влияние на глобализацията
върху икономическата дейност на правителствата
е повишаващата се взаимозависимост между
страните.
В съвременни условия, действията на правителствата на отделните страни често зависят както
от поведението на правителствата на други страни,
така и от действията на международните организации. Глобализацията, се подчертава в доклада на
СБ, стеснява възможностите за волунтаристично
поведение на правителствата 3 . Рязко намалява степента на свобода и нараства необходимостта от
унификация и съгласуване на регулиращите мероприятия в отделните страни. Често това изисква
ограничаване на суверенните функции на държавата и предаването на някои властнически пълномощия на наднационалното равнище на регулиране,
както е в ЕС.
В доклада на Световната банка се въвежда нова категория международно обществено благо, като се подчертава, че създаването му е резултат от
координираните действия на различни страни.
“Държавите се отказват от контролиращия подход...
В управлението се въвличат институтите на гражданското общество, субектите на пазара и местните органи на властта. На глобално равнище този
подход се опира на международното сътрудничество... ключовият механизъм за достигане на
международно обществено благо се основава само на доброволните действия на страните”4 .
Глобализацията поражда нови проблеми, които не могат да бъдат решени без участието на
държавата. Такива проблеми например са регулиране на имиграцията, нелегалният трафик на
наркотици, нарастване на организираната престъпност, тероризмът, “прането на мръсни пари” и др.
Едновременно с това се засилва необходимостта
от контролиране на финансовата сфера. Възникват
нови задачи на данъчното регулиране, например
на ТНК, които се стремят да изведат своите капитали в страни с по-ниско данъчно облагане. Вито
Танци (V. Tanzi) сравнява тези практики с дейността на термити, подкопаващи данъчните системи на

развитите страни 5 .
Ролята на държавата в условията на глобализация се променя в резултат на влиянието на описаните по-горе процеси в развитите страни и найвече в тези от ЕС. ЕС в голяма степен отразява пътищата и формите на развитие на глобализацията,
затова неговият опит е демонстрация на промените в държавното регулиране през последните
години.
Увеличаване на взаимозависимостта и институционалните реформи. Глобализацията изисква
радикално преустройство на институтите на съвременната пазарна икономика, както
организационни, така и законодателни.
Решаващото значение за институционалните
реформи като главно условие за икономически растеж се признава и от учени, и от политици6 . Именно
глобализацията е мотивът за провеждане на серия
от реформи с либерален характер в развитите страни още през 80-те години на ХХ век. Краят на 80те визират преход от държавата на благоденствието, създадена с усилията на социал-демократическите правителства, към либералния модел на
социалното пазарно стопанство7 . Съкращавайки
държавния сектор, дошлите тогава на власт консервативни правителства се уповават на пазарните сили на икономиката.
Раздържавяването и приватизацията засягат
много отрасли на икономиката, по-рано намиращи
се под държавен контрол. Приватизацията обхваща дори отраслите на производствената инфраструктура (енергетика, комуникации, транспорт), които традиционно са обект на твърдо регулиране от
страна на държавата. Именно там, пазарната терапия се оказва особено необходима. Реформира
се и управлението на държавните компании, те получават по-голяма икономическа свобода и финансова автономия. Модернизацията на организационните структури и методи за управление има за цел
повишаване ролята на ценовия механизъм. Наред
с приватизацията се ограничава и държавната намеса в процесите на производство и ценообразуване.
Все по-широко разпространение получават такива форми за взаимодействие между държавата
и частния сектор, които могат да бъдат определени като квазиприватизация. Поставя се въпросът
не само за това какви ще бъдат функциите на дър-

3 The State in a Changing World, p. 51.
4 Ibid. p. 131.
5 Tanzi V. Globalization and the Work of Fiscal Termites. – IMF, Finance & Development, March 2001, Vol. 38,
№ 1 - http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/03/tanzi.htm.
6 World Development Report 2002: Building Institutions for Markets – September, 2002. – http://
econ.worldbank.org/wdr/WDR2002/.
7 http: www.politekonom.ru/ec-pol/problems/nauka/1021417118.html.
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жавата и каква дейност ще провежда бизнесът, но
и в какви рамки правителствата ще изпълняват
дейността си самостоятелно, а в какви ще осигуряват стимули или ще предоставят субсидии на частния сектор.
Свиването на преките форми на участие на
държавата в икономическата дейност са свързани
с развитието на по-тесни партньорски отношения с
частния сектор (public-private partnership) 8 . По такъв начин държавата се освобождава от стопанска
дейност, ако тя може да се управлява достатъчно
ефективно от частните компании. Това се постига
чрез договорна система, при която държавата наема частните предприятия или купува тяхната продукция.
Въпреки че либерализацията ограничава мащабите на пряката държавна намеса в икономическите процеси, световният опит показва, че ролята на държавата не намалява, променят се само
нейните приоритети и механизми за регулиране 9 .
През 90-те години Европа се управлява от социал-демократични правителства, но моделът за
регулиране на икономиката не се променя
съществено. Но под натиска на ускоряващите се
глобални процеси и необходимостта от повишаване на конкурентоспособността на страните, в края
на десетилетието европейската социал-демокрация
кардинално преразгледа предишните си позиции,
като провъзгласи стратегията на ”третия път”10 .
Наред с институционалната промяна в икономическата база, глобализацията изисква значително засилване и преустройстване на законодателните системи, норми и механизми. Става дума преди всичко за постепенно сближаване на законодателните системи в различните страни, за въвеждане на единни правила за осъществяване на финансови и външнотърговски операции, за унификация
на данъците, за въвеждане на единни норми в областта на екологията, наемането и уволняването
на персонала, за единни изисквания и производствена безопасност и единни правила за социално
застраховане и т.н. И ако в световен мащаб тази
дейност засяга само върху отделни сфери (например, външнотърговските отношения между стра-
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ните-членки на СТО), то на регионално равнище,
преди всичко в ЕС, тя макар и не без трудности,
обхваща все по-нови области на законодателно
регулиране.
Най-важното условие за повишаване на ефективността на работата на държавния апарат е борбата с корупцията. Това явление в една или друга
степен се разпространява във всички страни. Ето
защо международната общност му отделя растящо внимание. През 1996 г. проблемът за корупцията е предмет на специално обсъждане на ежегодната сесия на МВФ и СБ. От тогава и в рамките на
отделните страни, и на международно равнище са
приети многобройни законодателни норми и административни мерки, с цел ограничаване мащабите
на проявите на корупция 11 .
Особено значение придобива и борбата срещу финансовите престъпления. По инициативата
на Financial Action Task Force (FATF) в много страни са създадени органи на финансовото
разузнаване, имащи за задача разкриване на подозрителни транзакции, свързани с прането на
мръсни пари или финансиране на международния
тероризъм. Извършва се своеобразно съчетаване
на правилата на регулиране, приети на международно равнище и имащи препоръчителен характер,
със законодателните норми и особено контролът
на изпълнението им на национално равнище. Този
подход е свързан със засилване на контрола, осигуряващ стабилността на финансовата система,
включително на банки, застрахователни компании,
инвестиционни обединения и борси. Както твърди
Дж. Сорос, поддържането на стабилността на финансовите пазари трябва да бъде цел на държавната политика 12 .
Огромните средства на тези институти и голямата поглъщаемост на финансовите пазари рязко увеличава изискванията за спазване на правилата, единни за международната система, преди всичко в банковата сфера. А именно тази сфера е източник на глобални транзакции на капитал, създаващи рискове и кризи в планетарен мащаб13 .
Налагат се следните изводи за институционалните промени през последните години.

8 Варнавский В. Партнерство государства и частного сектора: теория и практика. - Мировая экономика и
международные отношения, 2002, № 7, с. 28 -37.
9 Виж, например: Государство и экономика развитых капиталистических стран в 80- х годах, М., 1989.;
Государство в отрасли инфраструктуры в современной рыночной экономике, М., 2001.
10 Виж: Гидънс А. Третият път, С., 1999; Giddens A. State & Economy: The Third Way. - http://www.arts.
auckland.ac.nz/online/politics221/LECTURESIX.htm; Дейтон А. Единная Европа как предмет политики.- http://
magazines.russ.ru/vestnik/2002/4/dei.html;
11 http: //usinfo.state.gov/journals/ites/1198/ijer/strombom.htm; http: www.online.bg/kultura/my_html/2170/
ivan-k.htm.
12 http://magazines.russ.ru/vestnik/2001/2/sor.html.
13 http: www.usaidmicro.org/Events/NIS/A_Diagnostic_Kit_Fun...
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Първо, навсякъде, където е възможно държавата се оттегля от непосредствено участие като производител или мениджър, предавайки много от функциите си на частния сектор. Държавата се ангажира с тези видове дейност, които са свързани с
общата организация, финансиране и контрол.
Второ, постепенно се сближават законодателните норми и правила, често на основата на международни споразумения. При това се засилват механизмите за тяхното изпълнение на равнище национална държава. Ако може да се говори за някакво ограничаване на суверенитета на държавата,
то това е само в смисъл на необходимост да се
следват общите правила и норми. В същото време,
най-главното, реализирането на тези общи норми
и правила, както и преди не може да се извършва
без съответните държавни институти.
Промяна в механизма на макроикономическата политика. Особено важни промени са свързани с кардиналната трансформация на механизма
на макроикономическата политика. Ако по-рано изборът на цели и методи за регулиране се определя
от националните интереси на страната, то днес той
все повече зависи от интересите на глобалното
развитие. А това изисква по-голяма съгласуваност
при използване на инструментите и методите за
държавно регулиране на икономиката.
Глобализацията, свързана с либерализацията
и все по-голямата откритост на икономиката на отделните страни, във все по-голяма степен променя
представите за механизмите на макроикономическата политика, разработена под влияние на кейнсианската теория.
Първо, преразглежда се ролята на бюджетната политика. Бюджетните ограничения, предполагащи намаляване на бюджетните дефицити и държавните разходи, данъчните реформи целящи намаляване на данъчното бреме за бизнеса, политиката за съкращаване на държавната задлъжнялост,
намаляват възможностите за използване на бюджетната политика като най-важен инструмент за
макроикономическо регулиране.
Второ, главната роля в макроикономическото
регулиране преминава към парично-кредитната
политика, към централната банка, към политиката
за промяна на лихвените нива като основно средство за стимулиране на икономиката в период на
спад или за ограничаване на инфлационните
тенденции. Но и използването на този инструмент
се натъква на твърдите ограничения, породени от
глобализацията и неуправляемото движение на спекулативен капитал. В тези условия незабавната ре-

акция за понижаване на лихвените проценти или
увеличаване на държавните разходи може да доведе до отлив на капитали с последващо падане на
валутния курс и повишаване на вносните цени, което вместо желаното стимулиране на икономическия растеж и увеличаване на заетостта е способно
да предизвика инфлационен ефект.
Тези нови процеси и усложняването на макроикономическото регулиране се отразиха и върху макроикономическата теория. Манделл14 ), разработва модел, показващ зависимостта между бюджетната и парично-кредитната политики и режима на валутните курсове. При абсолютна мобилност на капитала моделът предполага неефективност на парично-кредитната политика в условията
на фиксирани курсове и неефективност на бюджетната политика в условията на гъвкави валутни курсове15 .
Най-големият принос на Манделл е в разработването на теорията за оптималната валутна зона.
След него и други теоретици, например, Р. Маккиннън, П. Кенън, Д. Флеминг, я определят като
обединение от държави, приемащи режим на фиксирани курсове или единна валута със запазване
на гъвкав валутен курс по отношение на останалия
свят. Според тази теория, група страни, въвеждащи единна валута, получават икономически изгоди
в резултат на по-високата прозрачност на цените,
поевтиняване на икономическите разчети, понижаване на транзакционните разходи, намаляване на
неопределеността и засилване на конкуренцията.
При това, обаче, държавите трябва да се откажат
от традиционните инструменти като самостоятелни парично- кредитнати политики и установяване
на валутни курсове. Освен това участието във валутния съюз е целесъобразно, ако страните-членки реагират сходно на външните шокове (ако са
симетрични). Ако реакцията им е различна, тогава
има други мехамизми за адаптация, съществуващи само в условията на свободен пазар, например,
гъвкави работна заплата и цени, данъчно-бюджетна политика, мобилност на производствените
фактори. Тези механизми са способни да заменят
гъвкавостта на пазарния курс. В противен случай
печалбата от валутната ефективност може да не
покрие загубите от участието във валутната зона.
Така че, изискванията на оптималната валутна зона са доста строги и не винаги са способни да се
приложат на практика.
Много привърженици на тази теория, стараейки се да я доближат до реалността, правят извода,
че в случай на асиметрични шокове (икономически

14 www.bankir.ru/analytics/refer/84/4439.
15 Мандел Р. Эволюция международной валютной системы. – Проблемы теории и практики управления,
2000, №1, №2.

Относно някои аспекти на държавно регулиране на ...

спад или засилване на инфлацията) ситуацията може да се коригира не само благодарение на мобилността на работната сила, гъвкавостта на работната заплата и цените, но и чрез преразпределяне на финансовите ресурси, осъществявани от
централния паричен орган в дадената зона. Тази
теория е призната като концептуална основа за
формиране на единно валутно пространство в рамките на Европейския съюз.
От анализа на съвременната теория на макроикономическата политика могат да се направят
следните изводи: Първо, най-голямо значение за
макроикономическото регулиране има парично- кредитната политика, и второ, при създаване на валутна зона се осъществява предаване на част от
суверенните пълномощия на отделните държавиучастнички на специално създаден наддържавен
орган.
Практиката на ЕС подтвърждава тази теория.
В ЕС са въплътени много реални процеси на
глобализация. Създаването на Европейската
Икономическа Общност (1957 г.) има огромно политическо значение за страните от Европа. Общият
пазар не само спомага за след военното възстановяване на страните и преустройване на икономиките на основата на новите технологии, често разработвани съвместно, но и осигурява защита от конкуренцията най-вече от страна на САЩ. Прерастването на Общия пазар в ЕС, оформен от Маастрихските споразумения, визира влизането на Европа в
съвременната фаза на глобализацията.
Най-важните наднационални органи на ЕС са
Европейският Съвет, Комисията, Европарламентът,
Икономическият и социалният комитети, Комитетите на регионите, Европейският съд, Европейската
инвестиционна банка, кредитираща общите или приоритетни проекти на ЕС. Но най-главното е, че се
създава европейски валутен съюз, на базата на който възниква зона с единна валутна единица евро.
Първият етап за създаване на валутна зона в
Европа завършва. Благодарение на това се появява
възможност за координиране на действията за провеждане на единна макроикономическа политика.
Още по-рано се създават органите и новите институти за провеждане на тази политика – Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската система
от централни банки. Решенията на ЕЦБ са задължителни за централните банки на страните-членки.
Тези органи поемат и част от функциите, които по-рано са били прерогатива на националното
регулиране. Според решенията от Маастрихт, наднационалните органи поемат регулирането на
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външната среда, разработването на индустриалната
стратегия, единните норми в здравоопазването и
образованието, защитата на правата на потребителите и политиката в областта на НИРД. Но частичното изброяване на функциите съвсем не означава пълна загуба на суверенитета в тези и други
области, тъй като действа принципът на
субсидиарността. Той означава, че органите на ЕС
вземат съответни решения само, ако на равнище
на отделната страна те се окажат нeефективни 16 .
Проблеми на бюджетната политика. Отказът
от бюджетната политика като главен инструмент
за макроикономическо регулиране постави на дневен ред нови концепции за бюджетния процес. Все
по-често в теоретичните изследвания се подчертава необходимостта от въвеждането на “бюджетни
правила”. Става дума за установяване на правила,
норми, които са или могат да се превърнат в критерии за здрава и ефективна бюджетна политика.
Необходимостта от формулирането на подобни
правила, според икономисти и политици, се обуславя от факта, че държавните финанси в много развити и развиващи се страни и особено в тези с формираща се пазарна икономика, в продължение на
много години, се характеризират с превишаване
на разходите над доходите. Оттук следват и бюджетните дефицити и държавната задлъжнялост,
увеличаването на разходите за обслужване на държавния дълг, което от своя страна се отразява отрицателно върху темповете на икономически растеж и стабилността на паричната система.
Поради тези причини, някои страни, както
развити, така и развиващи се, въведоха отделни
норми и правила, налагащи твърди ограничения върху бюджетната политика с цел достигане на макроикономическа стабилност, укрепване на финансовата надеждност на държавата и доверието към
икономическата политика на правителствата.
Тук възникват редица дискусионни въпроси.
Кои са положителните и отрицателните моменти,
които могат да възникнат при използването на формулирани правила в сравнение с гъвкавата
(дискреционна) бюджетна практика, приспособена
към изискванията на икономическата конюнктура?
Могат ли правилата да спомогнат за установяване
на стабилност и нарастване на благосъстоянието?
Тези въпроси се намират в рамките на по-общия
теоретичен проблем, по който в продължение на
много години тече дискусия: коя политика е поефективна, основаната на твърди правила, норми
и закони, или дискреционната. Много изследователи отбелязват, че за разлика от правилата, използ-

16 Борко Ю. Новый этап углубления и расширения европейской интеграции: социальные аспекты. - Мировая
экономика и международные отношения, 2000, № 9, с. 21.
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вани в парично-кредитната и валутната политика,
правилата на бюджетното регулиране имат по-разнообразен и комплексен характер. Доказателство
за това е опитът на страните, в които тези норми
са се прилагали или се прилагат. Използването на
норми зависи от целите на икономическата
политика, институционалната организация на самия
бюджетен процес и методите за осъществяване на
бюджетна политика.
Едно от главните условия за ефективност на
бюджетната политика, базираща се на правила е
прозрачността на бюджетния процес, правдивостта и точността на използваната информация. Само
в този случай правилата ще спомогнат да се създаде финансова дисциплина и ред. В противен случай могат да възникнат нарушения и отклонения,
които да предизвикат ерозия на самите правила.
Обобщавайки опита на редица развити и развиващи се страни, могат да се определят три типа
правила, способни да ограничат произвола на бюджетната политика на правителствата.
Първо, правила, изискващи балансиран бюджет или пределен размер на бюджетния дефицит.
Правилата могат да изискват: пълно балансиране
на всички доходи и разходи или ограничаване на
бюджетния дефицит с определен дял от БВП; балансиране на доходите и разходите, отчитайки цикличния фактор; същото се отнася и за размера на
бюджетния дефицит; балансиране само на текущите доходи и разходи, като заеми се разрешават
само за финансиране на капиталните вложения.
Второ, правила, отнасящи се до заемите. Те
могат да забраняват държавните заеми от вътрешни източници; да забраняват държавни заеми от централната банка; да ограничават тези заеми в определена пропорция към минали държавни доходи и
разходи.
Трето, правила, засягащи размерите на държавния дълг или резервите, могат да ограничават
размера на брутните (чистите) задължения по отношения на БВП; да определят размера на резервите в извънбюджетните фондове (например, фондовете за социално застраховане) във вид на дял
от ежегодните социални плащания.
Какви са предимствата на предварително формулираните правила? Счита се, че нормите, утвърдени законодателно или приети като обществен договор са способни да поправят отрицателните аспекти в дейността на демократично избраните
правителства, които под натиска на електората са
склонни да харчат повече отколкото им позволяват
доходите и натрупват дългове, прехвърляйки бре-

мето на изплащането им на следващите поколения.
Едновременно се подчертават и недостатъците на
подобна бюджетна политика, която е лишена от възможността гъвкаво да се реагира на възможните
нарушения на икономическата стабилност17 . Много
от тези проблеми са широко обсъждани и получават реално и разумно решение в рамките на ЕС.
Така, че бюджетната политика като съставна
част на макроикономическото регулиране макар и
да е преминала на по-заден план, не е загубила
своето значение. В периоди на рецесия или криза
тя се използва за подсилване на парично-кредитната политика.
В Европейския съюз данъчно-бюджетната политика за разлика от паричното-кредитната остава
децентрализирана, под контрола на самите държави-членки. Дискусиите за бюджетната политика се
концентрират около въпросите как да се осигури
бюджетната дисциплина, като се запази
гъвкавостта, за да може да се използва бюджетната политика по време на цикличните спадове.
Определени правила за бюджетната политика, са
предвидени първо в Маастрихтските споразумения,
а след това в Пакта за стабилност (1999 г.).
Маастрихтските споразумения, изискват от страните, желаещи да станат членове на ЕС намаляване
на бюджетния дефицит до 3% от БВП. Предполага
се, че този размер на дефицита е способен да изпълнява ролята на автоматичен стабилизатор в случай на влошаване на икономическата конкюнктура.
Още по ясни правила са формулирани в Пакта за
стабилност. От една страна, Пактът поставя доста
строги изисквания за размера на бюджетния
дефицит, призовавайки страните от ЕС да се стремят към балансиран и дори профицитен бюджет.
Но за страни, намиращи се в условия на икономически спад (бюджетен дефицит над 3% и едновременно съкращаване на БВП с два и повече процента) Пактът не предвижда прилагането на санкции.
По такъв начин се признава антикризисната роля
на бюджета и срокът на действие на това правило
се определя за две години при условие, че се прилагат и други коригиращи мерки. Освен това се
предполага процедура за мониторинг на бюджетната политика, отчетност по единна система на националните сметки. Например, всяка страна от ЕС
трябва да представи в Съвета на ЕС и в Комисията
програма за стабилност на бюджетната политика
за следващите години. По такъв начин може да се
говори за засилване на контрола от страна на наднационалните органи, но не и за отказ от суверенитет в тази област.

17 Kopits G., S. Symansky, Fiscal Policy Rules, Occasional Papers №162, Wash, 1998, p. 20-23 http://
econpapers.hhs.se/paper/imfimfocp/default1.htm, op. sit- http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ money/ neu/ fiskalpolitik.htm
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Реализираните мерки вече доведоха до впечатляващи резултати. Бюджетните дефицити в много страни се намалиха до минимум, а в някои страни достигнаха профицитен баланс (например,
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Швеция – 4%, Великобритания – 1,9%). Нещо повече в страните от ЕС наред с намаляване на държавните постъпления постепенно започва и съкращаване на държавните разходи (табл. 1).

Таблица 1. Разходи и доходи на някои страни от ЕС, % към БВП

Страна
Германия
Франция
Италия
Европейски валутен съюз – 12 страни
Швеция
Великобритания
ЕС – 15 страни

Всички разходи
2001 г.
2004 г.
46.5
44.0
52.1
49.8
47.2
44.3
47.1
45.1
53.7
52.9
39.7
40.7
46.1
44.7

Всички доходи
2001 г.
2004 г.
45.0
44.0
51.1
50.1
46.4
44.7
46.5
45.6
57.2
54.9
40.3
39.6
45.9
45.0

Източник: European Economy, 2001, №3, p. 29.

Важно значение имат реформите, насочени
към намаляване на данъците и съкращане държавните разходи. Централно място в икономическата
политика на ЕС в последните години заема организацията на данъчните системи. Достигнати са големи успехи в сближаване на принципите на косвеното данъчно облагане (данък за добавена
стойност и акцизите). Това е особено важно, защото:
първо, именно тези данъци са главен източник на
бюджетни постъпления, и, второ, тъй като данъците са включени в цената на стоките, тяхното еднообразие спомага за създаване на по-равни конкурентни условия в пазарното пространство на ЕС.
Особено значение за макроикономическата
политика в условията на глобализация придобива
управлението на държавния дълг. Не случайно, в
Маастрихските споразумения освен посоченото условие (бюджетен дефицит не повече от 3% от БВП)
за влизане в ЕС е лимитирана и норма на държавна задлъжнялост (не повече от 60% от БВП).

Защото процентните плащания заедно с социалните разходи са най-динамичното перо, стимулиращо нарастването на бюджетните разходи. Известно
съкращаване на този показател се забелязва едва
към края на 90-те години благодарение на твърдите мерки за намаляване на задлъжнялостта (табл.
2).
Не малко значение има и структурната задълженост. Западните страни се стремят да намалят
дела на краткосрочните дългове, което спомага за
съкращаване на бюджетните разходи за тяхното
обслужване. В някои страни съществуват редица
жестоки правила, регулиращи условията на външни заимствания. В частност, новите заеми не трябва да превишават сумата на ежегодните подлежащи на погасяване дългове и ползването на заеми
се допуска само за инвестиционни цели. През 1999
г. бюджетния дефицит в страните на Европейската
валутна зона е около 1.6%, а равнището на държавния дълг – 72.9% от БВП.

Таблица 2. Процентни плащания, % към БВП

Страна
Германия
Франция
Италия
Великобритания
Швеция

1980 г.
1.9
1.4
5.5
4.7
3.9

1990 г.
2.6
2.9
9.4
3.1
4.8

1995 г.
3.7
3.8
11.5
3.7
7.1

2000 г.
3.5
3.2
6.4
3.0
4.7

Източник: European Economy, 2001, №3, p. 251.
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/contact_europeaneconomy25_en.htm

Обществени блага и обществени разходи.
Бюджетът не е само инструмент на макроикономическата политика. Той е инструмент за предоставяне на обществени блага, финансова основа на
икономическата дейност на държавата (в същност
това е базата на нейния суверенитет). И както и да

протичат процесите на глобализацията, докато има
бюджет ще има държава. Всички основни функции
на държавата се отразяват в бюджетната система.
Структурата на бюджета е огледало на приоритетите и функциите на държавата.
В края на ХХ-началото на ХХI век, центърът
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на дискусиите за механизмите на реализация на
бюджетната дисциплина се измества от текущите
въпроси към формулиране на приноса, който обществените финанси дават за заетостта и икономическия растеж. Определят се главните задачи на
бюджетната политика: намаляване на данъчната
тежест; преструктуриране на обществени разходи

в интерес на страните, поддържащи икономиката
на знанията, адаптиране на социалната политика
към неблагоприятната тенденция на застаряване на
населението. Следва да се отбележи, че в развитите страни около половината от бюджетните разходи са за социални нужди (табл. 3).

Таблица 3. Държавни разходи и социални трансфери, % към БВП

Страна
Германия
Франция
Италия
Великобритания
Швеция
САЩ

1980 г.
Държавни
Социални
разходи
трансфери
42.7
20.5
42.8
23.2
39.9
18.4
40.4
13.9
56.8
23.5
31.8
11.9

1990 г.
Държавни
Социални
разходи
трансфери
42.0
22.8
46.6
26.4
49.1
22.3
39.9
15.0
58.1
24.0
34.3
12.4

1999 г.
Държавни
Социални
разходи
трансфери
44.3
22.0
50.8
28.2
45.7
22.7
38.6
16.8
60.1
28.1
31.9
13.9

Източник: European Economy, 1999, №68, p. 218.

Колкото и да се включва частния сектор в тази област, тези разходи продължават да са в прерогативите на държавата. Още повече, че възникват нови проблеми. Високото равнище на безработица, новите изисквания за квалификация на труда,
бързото застаряване на населението поставят пред
социалната политика много трудни задачи. Как в
условията на умерен икономически растеж и ограниченост на ресурсите да се развива социалната
инфраструктура като цяло и социалното осигуряване в частност? Как наличието на социални гаранции, осигуряващи екзистенц минимума, предотвратява обедняването на определена прослойка от
обществото? Как да се запазят стимулите за трудова дейност и за заработване на доход? Това изисква не само намаляване на държавните разходи за
социални цели, но и по-гъвкави, адресни форми за
подпомагане, разширяване на възможностите за
професионална подготовка на нискоквалифицираните членове на обществото, наред със създаването на допълнителни работни места.
Поддържането на предишните равнища на социални гаранции изисква повишаване на държавните разходи. Ето защо реформите в областта на

социалното осигуряване и застраховане, предполагащи част от разходите да бъдат прехвърлени
към гражданите е важна задача, която се стремят
да решават правителствата. Някои стъпки в това
направление вече са направени. В известна степен
темповете на нарастване на социалните разходи в
ЕС намаляват. Ако през 1990-1996 г. социалните
разходи на човек от населението в 15-те страничленки на ЕС нарастват ежегодно с 4%, то тези
темпове в периода 1994-1996 г. намаляват до
1.3%. В периода 1993-1997 г. делът на социалните разходи в БВП намалява в 10 от 15 страни. Но
тази тенденция е най-болезнена и не допринася за
популярността на правителствата.
Друг важен аспект на бюджетната политика е
стремежът към преориентиране на част от разходите за развитие на човешкия капитал, образование,
здравеопазване, професионална подготовка и преквалификация на кадрите. Правителствата на развитите страни се стремят да запазят високото равнище на здравеопазване и образование (табл. 4).
Но наред със значителното държавно финансиране в тази област се разширяват и търсят нови форми на партньорство с частните предприятия.

Таблица 4. Държавни разходи за здравеопазване и образование през 1990-98 г., % към БВП

Страна
Франция
Германия
Италия
Великобритания
САЩ

Здравеопазване
7.1
8.3
5.3
5.9
6.5

Източник: World Development Indicators 2000, p. 276 – 286.

Образование
6.0
4.9
4.9
5.3
5.4
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Трудно е да се прогнозира каква ще бъде световната икономика със задълбочаване на процесите на глобализацията. Още повече, че трябва да се
отчитат действията на контратенденциите, движението на антиглобалистите, натиска върху правителствата с цел намаляване на социалните последствия от глобализацията и др.
Мнозина изследователи считат, че ролята на
държавата в развиващите се страни, тези в преход
и в развитите страни е различна. Що се отнася до
последните, то фактите показват, че: националните правителства губейки едни, в същото време запазват други важни лостове за влияние върху социалното и икономическото развитие на своите
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страни. Доказателство за това е преди всичко опитът на ЕС, който е “..уникално наднационално
образувание, осигуряващо оптимално функциониране на националните стопански системи в условията на унифицирано законодателство и единна
кредитно-парична политика и предполагащо в близко бъдеще формиране на най-голямата в света
единна регионална икономика” 18 . Опитът на
Европейския съюз позволява да се предположи, че
в негово лице възниква ново образувание, което може да се превърне в първообраз на бъдещите глобални институции.

ABOUT SOME ASPECTS OF GOVERNMENT’S REGULATION OF
ECONOMY IN GLOBALIZATION
Loretta Parashkevova
Varna Free University “Chernorizec Hrabar” – Varna, Bulgaria

ABSTRACT
The article comments the development of the state under the globalization conditions. It’s brought on the relief,
that the conclusions of many people about the devaluation of the states role are premature and too categorical on this
stage of the globalization processes development.

18 Иноземцев В., Е. Кузнецова Возвращение Европы. Объединеная Европа на пути к лидерству в мировой
политике. - Мировая экономика и международные отношения, 2002, № 4, с. 7.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)
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РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Христо Христов
Университет за национално и световно стопанство – София
В статията се разглеждат въпросите свързани с развитието на организациите в публичния сектор. Изяснява
се същността на публичния сектор и се открояват предпоставките, които обуславят неговото формиране и
развитие.
Основно внимание е отделено на организациите като основни елементи на публичния сектор. Подчертава
се ролята на факторите на външната среда върху дейността и развитието на организациите в публичния сектор.
Разглежда се структурата на организациите в публичния сектор и тяхното развитие.
Ключови думи: Организации, публичен сектор, формиране, развитие, политическо влияние, публичност,
публична собственост, публични блага.
Key words: organizations, public sector, shaping, development, political influence, publicity, public property,
public goods.

Важен фактор за ефективното функциониране на икономиката е устойчивото развитие на организациите в публичния сектор. В него се произвеждат стоки и услуги за обществено ползване, производството на които се финансира от средства, събрани чрез данъци и други постъпления определени
със закон.
Публичният сектор има производен характер
в пазарното стопанство, защото получава предимно средства от частния сектор (чрез данъци, такси
и др.), с помощта на които се финансират производството и предлагането на публични блага за
населението. Това налага прилагането на системен контрол за ефективното разпределение и използване на средствата в публичния сектор и отчитане доколко тяхното използване подобрява благосъстоянието на населението в обществото. Особено
е важна ролята на държавата при организиране производството на определени блага, които пазарният
механизъм не може ефективно да осигури. В този
случай държавата не се ръководи единствено от
принципа на икономическата ефективност на влаганите ресурси, който е основен за частните фирми,
а се стреми към създаване на социална справедливост, т.е. да максимизира благоденствието на
членовете на обществото.
Формирането и развитието на публичния сектор в отделните страни се определя от ценностната система, традициите и финансовите възможности.
Всяка страна определя предметното съдържание на „публичния сектор”, като отчита и някои
специфики в съдържанието му. Така например в
САЩ публичният сектор се представя с понятието
„обществен сектор”, като обхваща всички сфери
на икономиката с изключение на частния сектор.
Общественият сектор включва: федералната собственост, собствеността на отделните щати и муниципалната (общинската) собственост.
За разлика от страните в Западна Европа и

Япония в обществения сектор на САЩ не са включвани големи промишлени предприятия (обекти) от
добивната и преработвателната промишленост,
транспортни компании и др. Дори енергетиката и
телекомуникационните връзки, т.е. отраслите, които много икономисти разглеждат като естествени
монополи, в САЩ винаги са били в частни компании.
Публичният сектор представлява система от
държавни и общински институции, които управляват публичната собственост, осъществяват данъчното облагане, произвеждат и предлагат публични
блага за използване от членовете на обществото.
Публичният сектор се разглежда и като определена част от националното стопанство на
страната, произвеждаща и предлагаща на населението публични блага. В този случай публичният
сектор обхваща само публичните организации, произвеждащи стоки за потребление – например производство на метални изделия, военнопромишления комплекс, производство на химикали и химически продукти.
По-важните предпоставки, които обуславят
формирането и развитието на публичния сектор са:
• В редица области с голямо стопанско и социално значение пазарните механизми и конкуренция не действат ефективно. Те не са в състояние
да осигурят производството и предлагането на някои блага, които колективно се употребяват от
обществото. По-конкретно става въпрос за публични блага като отбраната на страната, вътрешния
ред и сигурност, пожарната защита и др.Неделимостта на тези блага възпрепятства продажбата им
на части, в резултат от което производителят не
получава печалба. Държавата не е в състояние да
коригира действието на пазара, което налага тя самата да организира и да извършва разпределението на тези публични блага.
• Всяко общество формира своя ценностна
система. Този процес на изграждане е съпроводен
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с редица положителни и негативни страни в живота
и дейността на хората. Не винаги обаче всички елементи на ценностната система е възможно да се
формират и регулират единствено и само с пазарни механизми, т.е. наложително е намесата на
държавата, респ. публичния сектор, който да извършва (да създава) публични блага в сферата на
образованието, здравеопазването, социалното
осигуряване, социалното подпомагане, в преодоляването на последиците от алкохолизма, наркоманията и др. Държавата съобразно утвърдената
ценностна система в обществото насочва и регулира поведението на своите членове към определени публични блага и принудително ограничава потреблението на други. Нейните решения в известна
степен ограничават свободата на членовете по отношение на избора на блага, но в действителност
тя ги регулира в насоки, полезни едновременно за
отделния индивид и обществото като цяло.
• Действието на пазарния механизъм поражда неравномерно разпределение на доходите, от
една страна, между стопанските субекти (фирми)
и, от друга – между членовете на обществото. При
това положение държавата провежда политика на
фискално преразпределение на доходите в обществото с цел ограничаване на тяхното несправедливо разпределение. Във връзка с това държавата е
изградила институции и организации, които извършват различни публични услуги на населението, с
чиято помощ по-добре се преразпределят събраните средства от данъци и други бюджетни приходи.
Например, публичните услуги като: изплащане на
социални помощи, изплащане на парични обезщетения при безработица и др.
• В обществото определени дейности не е възможно да се извършват само на основата на инициативата на частните предприемачи. Това е така,
защото техните очаквания по отношение на получаваната печалба са високи и на практика държавата не е в състояние да заплати такава висока
цена. Затова са изградени и функционират организации, които да извършват публични услуги в полза на значителна част от обществото. Например,
поддържането на паркове, градини, изграждането
и поддържането на читалища, библиотеки и др. Тези
публични услуги създават предпоставки за подобряване на условията на живот на населението и за
развитие на индивидите.
Разгледаните предпоставки доказват необходимостта от съществуването на публичния сектор
и задължителното участие на държавата в стопанския живот на страната. В този процес държавата
не елиминира инициативата на частните предприемачи и пазарния механизъм при разпределението на ресурсите. Нейното участие се изразява са-
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мо в регулирането на действията на частните
предприемачи, без да ограничава тяхната икономическа свобода, да коригира отклоненията в пазарния механизъм и частично да го замества в
дейности, където той не функционира и не предлага необходимите публични блага на обществото.
Държавата като институция определя и регулира на всеки етап от своето развитие вида и структурите на организациите в публичния сектор, предлагащи публични блага.
Основни елементи на публичния сектор са
организациите, които произвеждат различните видове публични блага.
Публичната организация е относително особено организационно-административно и икономическо звено на основата на общественото разделение на труда и диференциацията на потребностите
на обществото, което разполага с определени преди всичко бюджетни средства, организира дейности за задоволяване на социални и духовни потребности и по този начин подобрява благосъстоянието
на населението.
Развитието на организациите в публичния сектор в значителна степен се предопределя от следните специфики:
• Доминиране на социалното и подчиняване
на икономическото в името на достигане на
социални, хуманни, престижни и други цели;
• Висока степен на синергичност – фокусиране на всички звена в името преди всичко на социалната насоченост на организацията, създаване на
единство между целите и използваните средства;
• В съдържателен аспект тя се изгражда от:
съвкупност от човешки ресурси и инструментални
средства насочени към нормалното функциониране на човека и обществото като цяло;
• В публичната организация се създава специфичен продукт с голяма гама от диференциация
и в отделни случаи с нематериален характер, което създава големи затруднения по отношение на
възможностите за неговото измерване, оценяване
и управление на възпроизводството;
• Като правило в тези организации са налице
редица стандарти за поведение, с които се регламентират процедурите и дейностите по тяхното функциониране насочени към защита на обществения
интерес;
• Публичните организации са преди всичко
социални, но и икономически системи – икономическото в тях е целенасочено към създаване на
продукти, то има поддържаща роля, но в никакъв
случай не е натрапено, привнесено и второстепенно.
В своята дейност и развитие почти всички организации в публичния сектор са подложени на оп-
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ределено политическо въздействие и външен правителствен контрол. Следователно, всички те притежават в една или друга степен „публичност”, която съществено се различава.
Политическото влияние се определя от държавните институции или гражданите. То позволява
на публичните организации да действат от тяхно
име, защото те приемат задължителни за тях
решения. Политическото влияние върху частните
фирми е относително малко. Те действат от името на своите собственици и съществуват благодарение на доброволния обмен с гражданите. Обратно,
публичните организации, действат от името на
обществото, като гражданите са принудени да подкрепят техните действия и развитие с помощта на
плащаните от тях данъци и други финансови инструменти.
Публичността на организациите се определя
от степента на съчетаването на икономическото и
политическото влияние. В частните фирми собствениците заемат крайна позиция, т.е. значително
икономическо влияние и незначително политическо.
В публичните организации се заема друга позиция
– незначително икономическо влияние и значително политическо. Различната степен на съчетаване
на тези параметри определя многообразието на
организациите.
Направените разсъждения показват, че съществуват определени различия между публичните и
частните организации, природата на които все още
е недостатъчно изяснена.
Многообразието на публичните и частните организации не винаги означава доказване на важни
съществуващи различия между тях. Необходимо е
те да бъдат разглеждани от гледна точка на техните предимства и недостатъци. Различията могат
да бъдат установени най-добре при изясняване на
отделни организационни и управленски аспекти в
развитието и функционирането на публичните
организации.
Повечето публични организации не предлагат
своите резултати на пазара, за разлика от частните.
Поради това информацията и стимулите за съществуващите икономически пазари са недостатъчни
или отсъстват, което води до отслабване на стимулите за снижаване на разходите и за повишаване
на ефективността от дейността на публичните организации. Отсъствието на пазара в дейността на публичните организации позволява на институциите на
държавната власт (законодателна, изпълнителна и
съдебна) да налагат определени правови ограничения, за да установяват по строг външен контрол
над процедурите и сферите на дейност. Заинтересовани политически групи, средствата за масова
информация, общественото мнение и неформал-

ния натиск от страна на органите на властта също
оказват съществено влияние върху дейността на
публичните организации. Тези различия произтичат
преди всичко от специфичната природа на взаимоотношенията им с външната среда.
Значителна част от публичните организации
работят в монополни условия и последствията от
техните действия са всеобхватни, което налага и
действен контрол. Затова не случайно вниманието
на обществеността е насочено към тяхното функциониране, прозрачност и откритост.
Вътрешната структура и процесите в публичните организации отразяват въздействието на разгледаните фактори. Към това трябва да се добавят
и някои специфични особености на публичния
сектор: производство на блага и услуги, които не
се оценяват непосредствено по пазарни цени; очакванията на обществеността съпроводени с ценности като справедливост, откритост, честност и др.;
усложняват критериите за оценка на дейността на
публичните организации.
Критериите за резултатност при публичните
организации са по-разнообразни и често противоречиви, а също така и по-малко очевидни и трудно
измерими. Всеобхватният контрол на държавната
власт в съчетание с неопределеността и множество цели на публичните организации налагат въвеждане на строги вътрешни правила за отчитане на
разходите. Това води до силно структуриране и централизиране на правилата по отношение на кадровото осигуряване, финансирането, снабдяването и
др.
За основа при изграждане на организациите
служи собствеността. Собствеността принадлежи
на държавата, на общините, на кооперациите и други юридически лица и на гражданите. Всички видове собственост се ползват с еднакви възможности
за развитие и закрила.
Частната собственост е основа за изграждането на организациите в частния сектор. Те заемат
по-голяма част от регистрираните фирми в нашата страна и функционират под различни форми:
еднолични търговци; дружества с ограничена
отговорност; акционерни дружества и др.
Публичната собственост включва държавната
и общинската собственост. Тя служи за основа при
изграждането на организациите в публичния сектор.
От своя страна собствеността на държавата е публична и частна.
Организациите в публичния сектор в зависимост от благата, които произвеждат и предлагат
на населението, биват:
Организациите (предприятията), произвеждащи и предлагащи частни и смесени блага, в зависимост от собствеността биват:
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• Публични стопански предприятия с държавно и преобладаващо държавно имущество. Те са
изградени на основата на частната държавна собственост. Държавните предприятия се създават, преобразуват и закриват с решение на Министерския
съвет. В края на 2004 г. в страната функционират
около 1500 публични стопански предприятия. Те
са изградени в 26 отрасъла на народното стопанство предимно в производството на химикали, химически продукти, синтетични и изкуствени влакна;
металолеенето; металообработването; производството на машини и оборудване; производството и
разпределението на електроенергия, газ и вода; съобщенията и т.н. Около 35 % от публичните предприятия са печеливши. Най-голяма печалба получават предприятия в отраслите: производство и разпределение на електроенергия, газ и вода; добив на
енергийни суровини и т.н. Икономически неефективни са публичните стопански предприятия от металургията и производството на метални изделия;
производството на химикали и химически продукти и др.
• Изследванията показват, че на този етап публичните стопански предприятия заемат сравнително голям относителен дял от организациите в публичния сектор, за разлика от страните от
Европейския съюз, където заемат незначителен
дял. Причините за това състояние у нас са свързани преди всичко с бавния преход към пазарно
стопанство. Това налага преструктуриране и приватизация на голяма част от публичните стопански
предприятия (особено на губещите), което ще доведе и до промяна в структурата на публичния
сектор.
• Публични стопански предприятия с общинско имущество. Те са изградени на основата на частната общинска собственост. Публичните стопански предприятия с общинско имущество (общинските предприятия) се изграждат, преобразуват и закриват с решение на Общинския съвет.
Общинските предприятия се изграждат като
специализирани звена на общината за управление
на общинско имущество за задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности и свързаните с
това доставки на стоки и извършването на услуги.
Те осъществяват своята дейност на извънбюджетна сметка въз основа на правилник, приет от Общинския съвет. Финансовите взаимоотношения
между общината и общинските предприятия се определят от Общинския съвет чрез ежегодно утвърждаване на приходите и разходите по извънбюджетната сметка на предприятието. На него не могат да бъдат възлагани функции, представляващи
част от административно-техническото обслужва-
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не на населението от общината.
Общинските предприятия се създават за изпълнение на общински дейности в следните
направления:
• Благоустройство и комунални дейности, изграждане и поддържане на общинската
инфраструктура;
• Управление и поддържане на общинските пазари и тържища;
• Социално обслужване;
• Обредна дейност;
• Управление и поддържане на имоти – публична общинска собственост и свързаните с това
дейности;
• Осигуряване на ученическото почивно дело
и столово хранене;
• Управление и поддържане на общинските
жилища;
• Транспортно обслужване на населението.
Практиката показва, че най-често общински
предприятия се изграждат в областта на благоустройството и комуналните дейности, изграждането
и поддържането на общинската инфраструктура,
управлението и поддържането на общинските пазари и тържища, транспортното обслужване на населението и др.
Дейността, структурата, численият състав и
предоставеното за управление общинско имущество се определят с решение на Общинския съвет.
Сключването на индивидуални трудови договори с
директорите на общинските предприятия се извършва от кмета на общината по установен ред от
Общинския съвет.
Дейността на публичните стопански организации в публичния сектор се осъществява чрез създаването на еднолични търговски дружества или еднолични акционерни дружества с държавно или общинско имущество или чрез търговски дружества
с държавно или общинско имущество. Образуването и преобразуването на държавните предприятия като еднолични дружества се извършва по установен от закона ред, а за общинските предприятия – с решение на Общинския съвет.
Организациите от публичния сектор, произвеждащи и предлагащи публични блага, функционират
в областта на образованието, здравеопазването,
културата, социалното осигуряване, социалните
грижи, полицията, пожарната защита и др.
Образованието е публично благо, което не може да се употребява равномерно от всички граждани на страната – част от гражданите завършват
основно или средно образование, а друга част получават висше образование.
Съгласно Конституцията на Република България всички български граждани до 16-годишна въз-
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раст имат право на безплатно образование в държавните и общинските училища. Образованието се
осъществява в следните публични организации:
• Предучилищно образование – полудневни
детски градини, целодневни детски градини и обединени детски заведения;
• Средно образование – начални и основни
училища, единни средни училища, техникуми, специални училища и училища по изкуствата;
• Висше образование – колежи, университети
и висши училища, в които се подготвят съответно
специалисти, бакалаври и магистри.
Предучилищното и средното образование се
характеризират с децентрализирано ( от общините)
управление и финансиране (с изключение) на професионалните учебни заведения и някои организации със социално значение. Висшето образование
се управлява и финансира централизирано.
През последните години се наблюдава намаляване на броя на публичните организации в предучилищното и средното образование и запазване на
броя им във висшето образование.
Здравеопазването е публично благо, което има
исторически традиции в нашата страна. В системата на здравеопазването се предлагат всички видове здравни услуги – публични услуги (обществена профилактика); смесени публични услуги ( всички болнични и повечето от доболничните здравни
услуги) и частни блага (рехабилитация, медицински козметични услуги, зъбопротезиране и др.)
Публичните организации в здравеопазването
включват широка здравна мрежа, различни видове
здравни заведения и голям брой висши медицински кадри. Те се изграждат в областта на болничната помощ, специализираната извънболнична
помощ, първичната медицинска помощ, спешната
медицинска помощ, нелечебната дейност и др.

Духовното развитие, социалните дейности и
израстване на гражданите в обществото е важно
публично благо за всяка страна. Държавата провежда определена политика и в тази област.
Публичните организации, извършващи услуги в областта на културата, са предимно от смесен тип . Публичните услуги в областта на културата се характеризират с голямо разнообразие и
специфика, което налага изграждане и функциониране на различни публични организации.
Една част от тези публични организации (кина,
театри и др.) обикновено функционират на пазарна
основа и се самофинансират. Друга част (изобразително изкуство, музика и др.) не са в състояние
в условията на пазарното стопанство самостоятелно да осъществяват своята дейност, което налага
държавата да ги финансира. Съществуват и такива публични организации (музеи, читалища, библиотеки и др.), което е наложително изцяло да бъдат
финансирани от държавата с цел тяхното нормално функциониране.
Практиката показва, че организациите в публичния сектор на този етап се характеризират с
голямо разнообразие на предмета на дейност и съществено се различават по отношение на управлението и финансирането от страна на държавата.
Тези тенденции ще се задълбочават и в бъдеще,
което ще налага изграждането на съответни публични организации, предлагащи различни публични услуги.
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ABSTRACT
In the paper are reviewed the topics related to the development of organizations in public sector. The content of
the public sector is clarified and are outlined the preconditions which predetermine its shaping and development.
Special attention is paid to the organizations as key elements of the public sector. Is underlined the role of the
external environment factors upon the activity and development of the public sector organizations. Is depicted the
structures of public sector organizations and their development.
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В настоящата публикация се представят данни, анализ на резултатите от авторско изследване с обучавани
(студенти: бакалаври и магистри) от два инженерни университета .
Целта на това изследване е проучване на предпочитанията на студентите за активно обучение в условията на компютъризирана информационна среда (КИС). Търсени са основните предимства, които все по-осезаемо
налагат КИС в различните форми на обучение – лекции, семинари, изпит, като и степента използването на КИС
в всяка една от тях. От друга страна е направен опит за систематизиране на някои неблагоприятни ергономични последици от навлизане на компютрите в обучението.
Ключови думи: обучение, форми на обучение, компютъризирана информационна среда .
Key words: education, forms of education, computerized information environment.

Електронизацията (компютъризирането)
на обучението в това число и в университетите у нас е тенденция с бързо и устойчиво развитие. В световен мащаб термините: E-learning,
Computer assisted learning, Computer education са
навлезли в научните среди както с конкретните обучаващи възможности така все по-често
и с проблемите от психо-социален и здравословен аспект.
Обучението в условията на компютъризирана информационна среда (КИС) няма алтернатива. То е и “ускорител” и “улеснение (”facilition”) [6], както при обучение по инженерни
специалности, съответно инженерни дисциплини [3], така и за икономически и хуманитарни
специалности (респ. дисциплини)[5].
Прекомерното и нерегламентирано използване на КИС както в обучението, така и изобщо
като работа във виртуална среда, води до разнообразни проблеми, които успешно могат да бъдат решавани с помощта на ергономията [2,4,7].
В настоящата публикация се представят
данни, анализ на резултати от изследване на
студенти: бакалаври и магистри, от два инженерни университета ХТМУ и ТУ, направено в края
на първи семестър на учебната 2004/2005 г.
Всъщност това е продължение на започнато през
2003/2004г.изследване [1].
Целта на изследванеto е проучване на предпочитанията на студентите за активно обучение в условията на компютъризирана информационна среда (КИС). Търсени са основните предимства, които КИС носят в различните форми
на обучение – лекции, семинари, изпит, като и
степента използването на КИС в всяка една от
тях. От друга страна е направен опит за систематизиране на някои неблагоприятни ергономични последици от тенденцията за тотално
компютъризиране на обучението. Потърсено е
мнението на студентите относно моментната готовност на университетите за активно

навлизане на КИС в обучението .
Изследването е проведено чрез специално
разработена за целта карта – въпросник.
Основните акценти са оценка на нагласата и
очакванията на различни групи студенти към активното включване на КИС в обучението.
Картата съдържа три групи въпроси:
- педагого-дидактически проблеми на въвеждането на КИС (свързани с формите на обучение
и контрол и характера на преподаваните
дисциплини);
- ергономични (здравословни, психологични,
социално-психологични и др.) проблеми, породени
от работа в КИС .
- оценка за моментната готовност на университетите за активно навлизане на КИС в
обучението;
Изследвани са около 220 студенти (76 магистри и 144 бакалаври) от ХТМУ и ТУ. Съотношението мъже/жени е почти равно.
Педагого -дидактически проблеми от
въвеждането на КИС.
Преценка на обучаваните за желанието им
и за степента на използване на КИС в различните форми на обучение и контрол.
Данните са представени в табл.1., 2, 3 и са
обобщени за бакалаври (табл.1) , магистри (табл.
2) и общо за всички изследвани лица(табл. 3) като процент (%) на посочилите съответната
оценка. За групите бакалавър и магистър е представена и разбивка по пол (табл. 1 и табл.2). В
табл. 3 са представени обобщените резултати
за двете групи.
Изследваните лица се изказват категорично “за” активното навлизане на КИС в
обучението. Само около 7% не желаят използването на новите технологии и то на лекции (табл.3).Този показател има развитие за двете групи лица : бакалаврите-14% (а жените (20%),
(табл1.) са “против”, докато магистрите са
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Таблица 1 Мнение на бакалаврите за използване на КИС в различни форми на обучение и контрол

Пол (бакалаври)
Лекции

Степен на използване :
Да, изцяло
Да, частично
Не, изобщо
Об.
м
ж
Об.
м
ж
Об.
м
ж
40
60
20
46
33
60
14
7
20

Семинарни упражнения

38

27

30

44

46

40

28

27

30

Лабораторни упражнения

24

7

40

29

20

40

47

73

20

Изпит

22

13

30

38

27

50

40

60

20

Използване на КИС за:

Таблица 2. Мнение на магистрите за използване на КИС в различни форми на обучение и контрол

Пол (магистри)
Лекции

Степен на използване :
Да, изцяло
Да, частично
Не, изобщо
Об.
м
ж
Об.
м
ж
Об.
м
ж
76
86
67
24
14
33
0
0
0

Семинарни упражнения

32

43

22

50

43

66

18

14

22

Лабораторни упражнения

27

43

11

55

43

66

18

14

23

Изпит

51

58

44

25

28

22

24

14

34

Използване на КИС за:

Таблица 3. Обобщено мнение на студентите за използване на КИС в различни форми на обучение и
контрол.

Използване на КИС за:
Лекции

Степен на използване :
Да, изцяло Да, частично
Не, изобщо
58
35
7

Семинарни упражнения

30

47

23

Лабораторни упражнения

26

42

32

Изпит

36

32

32

“за”100% (таб.2). Лекциите са формата на обучение подлежаща на основно трансформиране, чрез
използване на КИС (93% са “за”). В семинарни
(75%) и лабораторни(68%) занятия също е желателно използване на КИС. По отношение на
изпитването, преобладаващата част 68% приемат КИС, но предимно на частичен и междинен
контрол (табл. 3). По този показател има развитие в мнението на студентите в зависимост
от степента на обучение и от пола. Бакалаврите
мъже – 60 % не желаят да бъдат изпитвани “ с
компютри”, като магистрите мъже в тази група са 14%. Жените бакалаври са по-склонни на
“машинно” препитване (80%), докато магистрите-жени са по-малко склонни (66%).(табл.1, 2).
На практика, с повишаване на образователната

степен (рсп. опита с КИС) студентите приемат все
по-добре “машинното” изпитване.
Преценка на типа учебни дисциплини, при
които е удачно използването на КИС.
В таблица 4 е представено мнението на изследваните студенти относно използване на КИС за
различни типове учебни дисциплини. Отчетените отговори са дадени от тези, които са напълно убедени за необходимостта от КИС в съответните научни направления.
Данните в таблица 4 показват: на практика половината от изследваните лица са “за”
използване на КИС т.е. всеки втори студент
смята, че електронизацията на обучението в
различните по характер дисциплини е необходи-
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Таблица 4 Преценка на студентите за необходимостта от КИС при различни типове учебни
дисциплини

Дисциплини / студенти
Точни науки (математика, физика химия и др.)

общо
46

бакалаври
32

магистри
60

Инженерни: инж. Графика, ел.техника, механика и др.

53

38

68

Технологични

46

33

58

икономически

51

45

57

Хуманитарни (философия, психология, филология и др.)

46

35

57

мост и устойчиво развиваща се тенденция. При отговорите на този въпрос магистрите са много покатегорични от бакалаврите, което има своето обяснение с по-големия им опит и осъзнаване на предимствата на работа с КИС.
Основни предимства на активното използване на КИС в обучението.
Фактор време, като продължителност и гъвкавост по отношение момента на избора за

обучение. Около 2/3 от изследваните лица посочват тези възможности като предимство за свободен избор, планиране и организиране на обучението.
Магистрите и тук са по-категорични от бакалаврите (74% срещу 58%)( табл.5). Така студентите в
по-високата образователна степен показват по-добра оценка на предимството на използването на КИС
за индивидуализация на обучението.
Фактор обем и качество на информацията.

Таблица 5 Фактори, обуславящи навлизане на КИС в обучението

Фактори:/студенти
Време-свобода на избор на момент и продължителност

общо
66

бакалаври
58

магистри
74

Обем и качество на информация

83

78

88

Контрол и оценка на знания

56

46

65

Преобладаващата част от изследваните лица-83%
(Табл.5) са категорични в предимствата на КИС като възможности за получаване на необходимия
обем информация : по-голям, актуален, с възможност за повторения, бързи връзки (линкове) към неясна или непозната за момента терминология или
информация. Подчертани са и на практика неограничения потенциал на КИС за визуализиране на
представяне на информацията, която я прави полесна за възприемане и осмисляне.
Фактор контрол и оценка на обучението с помощта на КИС. Макар че около 1/3 от студентите
(табл. 3) не желаят “машинно” изпитване, почти
повече от половината от тях (56% - табл.5) подчертават основните предимства на този вид изпитване
като : точност, безпристрастност, по- голяма обективност при оценяването.
Ергономични проблеми, породени от активното навлизане на КИС в обучението
Макар и много перспективна и в действител-

ност все по-неотменима част от днешния и утрешен ден, продължителната работа с КИС има своите неблагоприятни влияния върху Човека в ергономичен (психологичен и психофизиологичен,
здравословен) план.
КИС

Ергономични проблеми при използване на

Данните от табл. 6 сочат като основни групи
ергономични проблеми следното:
- в психофизиологичен план – неблагоприятното влияние върху зрението е най-отчетливо: около 41% (табл.6) от изследваните лица посочват, че
при продължителна работа с компютър чувстват
парене, сърбеж, сълзене на очите; Извън табличните данни има трима студента посочили и проблеми със слуха, както и кожно-алергични реакции;
- в анатомо-физиологичен план – 42% посочват проблеми, породени от статичната и не винаги
удобна работна поза - това са оплаквания за болки
в гърба, кръста, китките на ръцете и др.
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Таблица 6 Ергономични (здравни, психологични, социално-психологични) проблеми, свързани с
използване на КИС

Проблеми с:/група студенти
Нарушено емоционално общуване между
студенти и преподаватели

общо

бакалаври

магистри

64

63

66

Зрение – сълзене, парене

41

24

58

Обездвижване-болки в гърба, кръста

42

24

60

Раздразнение, стрес, умора

44

35

52

- в психологичен план – около 44 % посочват,
че продължителната работа с компютър често води до раздразнения, умора и дори стрес. Нарушения в социалните и емоционални взаимоотношения както между помежду си, така и намаляване на възможностите за активна, компетентна, непосредствена човешка връзка с преподавателя виждат 64 % от студентите.
- прави впечатление, че ергономичните проблеми се засилват в групата на магистрите, сравнени с тези на бакалаврите. Това е индикатор, показващ необходимостта от съблюдаване на ергономичните норми при активна работа с компютри
Всички тези проблеми са обект на изследване с цел оптимизиране и регламентиране от ергономията, в частност компютърната ергономия [2,
4, 7]. У нас, към Комитета по стандартизация се
работи за навременното приемане и утвърждаване на международните (ISO) стандарти, което е основа за изграждане на ергономични (здравословни
и комфортни) условия за работа а в КИС.
Изследваните лица преценяват, че добре познават
(85%) и малко по-малко (61%) спазват ергономичните правила за с компютър.

Студентите са активни личности, критично настроени към настоящето. Затова като негативи на
използването на КИС посочват:
- информацията, която в момента тече по
интернет не винаги е обективна и дори вярна;
- за обучението са необходим специализирани, добре подготвен сайтове, с информация, програми за самообучение, контрол и т.н., препратки към предварително подбрани източници и бърз
достъп до тях;
- този вид обучение МОЖЕ да отнеме повече време;
Готовност на университетите за активно използване на КИС
В таблица 7. са представени данни в % на
лицата, посочили съответната оценка, от изследваните групи студенти.
Наличната материалната база (МБ - компютри от висок клас и вътрешно университетски
мрежи) се оценява преобладаващо от студентите
като “относително добра” (56% - табл. 7), а повече от 1/3 (38 %) - като неудовлетворителна.
Софтуерната база (СБ - подготвени университетс-

Таблица 7 Готовност на университетите за активно използване на КИС

Показатели за готовността
Група студенти :
Материална база (компютри и
мрежи)
Софтуерна база (програми, връзки)
Квалификация на преподавателите
Познания, умения на студентите

Об.

добра
Маг Бак.

Оценка на готовността :
Отчасти добра
Об. Маг.
Бак.
Об.

ниска
Маг. Бак.

6

5

8

56

64

48

38

31

45

35
17
38

29
24
47

40
14
30

45
25
48

44
58
40

46
48
56

20
58
14

27
18
13

14
38
14

ки сайтове, обучаващи специализирани програми),
според изследваните лица се нуждае от развитие:
35 % дават “добра оценка, 45 % - “относително
добра” и 20 % я оценяват като “незадоволителна”.
Изследваните студенти си дават висока самооценката за готовността си, като познания, умения,
да работят с КИС – 86 %. Тяхната самоувереност

стига до там, че те вече реално отчитат, че изпреварват преподавателите си при ползване на КИС:
38 % от тях оценяват готовността си като” добра”
срещу 17 % “добра” оценка за готовността на
преподавателите. Полученият резултат не би следвало да се приема като изненада. По скоро е факт
за една не малка част от преподавателите, особе-
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но за тези над 60 г., а те за жалост в държавните
университети не са малко на брой. Преподавателите, макар и навярно компетентни в своята професионална област, по отношение на КИС - тази
безкрайно динамична информационна среда, са в
ситуация на непрекъснато и неравностойно по сили и гъвкавост състезание с младежта, за която
това е повече от хоби, ежедневие, начин на живот.
Изводите от направеното изследване могат
да се обобщят така :
• Активното навлизане на компютъризираната информационна среда (КИС) в обучението в нашите университети е необратим и предпочитан процес за обучаваните. Няма основания за извеждане
на приоритетни професионални направления или
учебни дисциплини. Най- спешно е преструктурирането на лекцията – като една от основните форми на обучение в университетите.
• Има добри предпоставки като човешки потенциал -обучавани и обучаващи (с политика за
подмладяване) за активизиране навлизането на
КИС. Важна част са и непрекъснатата модернизация на материалната база, както и добре организираната информационно – обучаваща среда.
• Необходимо и немаловажно е съблюдаването на ергономичните препоръки и норми за
здравословна и комфортна работа в компютъризираната информационна среда.
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ABSTRACT

ties.

The paper presents data, analysis and results from an author’s survey with two engineering Bulgarian universi-

The objective of the survey is to study students’ preferences in terms of active education in the conditions of a
computerized information environment /CIE/. It tries to find the major advantages which more and more call for CIE in
the different forms of education – lectures, seminars, exams, as well as the degree to which CIE is used in each of them.
On the other hand, is shows some unfavourable ergonomical consequences of the tendency of total computerization of
education. The study presents the students’ opinion of the present readiness of the universities for active of entering
of CIE in education.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО
“ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ТЪРГОВИЯ”
Радослав Милчев
Лесотехнически университет – София
Учебната дисциплина “Електронен бизнес и търговия” представлява високо технологична дисциплина, тясно свързана с върховите информационни технологии. Бързите темпове на развитие на проблемите, които засяга,
оказват натиск изразяващ се в необходимостта от непрекъснато обучение, тъй като нивото на познанията се
явява основен фактор за бъдещата реализация на студентите.
Развитието на информационните технологии под формата на нови технологии, парадигми и процеси,
определят необходимостта от по-кратки периоди на обновяване, засилване на интерактивността и повишаване
на ефективността на усвояване на преподавания материал.
Представената статия изследва натрупания опит в областта на прилагането на средствата за електронно
обучение в Лесотехнически университет, както и средствата и технологиите използвани за създаването на приложения за електронен бизнес. Отчетени са тенденциите и особеностите позволяващи успешното мигриране на
традиционни бизнес процеси към техните електронни аналози.
Ключови думи: електронен бизнес и търговия, електронно обучение.
Key words: e-business, e-commerce, e-learning.

Дисциплината “Електронен бизнес и търговия”
беше заложена в учебните планове на факултет
“Стопанско управление” на Лесотехнически университет предназначени за обучението на студентите от специалност “Стопанско управление” за
придобиването на образователната степен “бакалавър” през 2000 година. Дисциплината е факултативна и се изучава през седми семестър (четвърти курс, зимен семестър), което позволява да
се разширят и задълбочат знанията и уменията на
студентите в усвояването на съвременни информационни технологии в управлението на фирмената дейност, придобити в дисциплините Информатика, КОИБИ, ГИС, УИС и Локални и глобални
компютърни мрежи и останалите организационноикономически дисциплини включени в учебния план.
Основните цели поставени пред обучението
на студентите по дисциплината “Електронен бизнес и търговия”, могат да бъдат обобщени в следните направления:
• запознаване на студентите със съвременните информационни технологии, използвани при
управление на устойчивото развитие;
• запознаване на студентите със специфичните особености при мигрирането на ключовите бизнес процеси към бързо развиващите се стратегически технологии в областта на използването на
глобалната компютърна мрежа Интернет;
• усвояване на практически умения и навици
от бъдещите мениджъри в областта на управлението на електронния бизнес, осъществяването на деловите операции, оперативната ефективност и взаимодействие с цел постигане на значими бизнес
резултати;
• даване на практически познания на студентите за проектиране, оценка и анализ на решенията в областта на електронните бизнес технологии

застъпени в електронната търговия, реклама и
дистрибуция.
Изучаването и успешното усвояване на учебния материал, залегнал в дисциплината, изисква
от студентите да притежават базови познания в областта на компютърните технологии за управление на бизнеса, основите на пазарното стопанство,
маркетинга и рекламата.
Бурното развитието на информационните технологии и глобалната мрежа Интернет през последните години, създадоха предпоставки за утвърждаването на нови условия за бизнес, съчетаващ в
себе си характеристиките на традиционните бизнес отношения и тяхното интегриране с информационните технологии и ресурсите предлагани от глобалната мрежа. Понятието е-бизнес (e-business),
употребено за пръв път от компанията IBM, като
част от мащабна тематична кампания, проведена
през 1997г., се стреми да разшири подхода на мигрирането на класическите бизнес отношения в средата на глобалната мрежа. Акцентът се измества
в посока на комбиниране на възможностите, предлагани от класическите информационни системи,
с достъп до различни типове мрежи (интранет, екстранет или Интернет) и директното свързване през
тях на клиентите, служителите и доставчиците с
критичните бизнес системи. Основните цели са в
разширяването на съществуващия бизнес или създаването на нов виртуален бизнес, като се използват удобствата, наличието и широкия достъп до
всички информационни ресурси, предоставяни в
световен мащаб от глобалната мрежа. В заключение може да се цитира и дефиницията, дадена от
IBM, определяща е-бизнеса, като “сигурен, гъвкав
и обединен подход за доставяне на разграничена
бизнес полза, посредством комбинация от системи и процеси, управляващи бизнес процесите с

Съвременни информационни технологии в обучението по ...

лекота, възможна благодарение на Интернет технология” [3].
Електронният бизнес представлява множество от различни компютъризирани традиционни бизнес процеси мигрирани за работа в средата на
Интернет. Категориите е-бизнес, не зависят от технологията използвана за реализация, а се определят от конкретния бизнес. Изследванията показват,
че с течение на времето, миграцията на традиционните форми на бизнеса към компютъризирани
форми се увеличава. Това може да се обясни и с
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големите възможности за интегриране на категориите бизнес и възможностите за автоматизиране
на взаимодействията между отделните бизнес
процеси. Пример за подобно взаимодействие е търговията и маркетинга и комуникациите, които оказват влияние върху нейните крайни резултати.
Естеството на учебната дисциплина “Електронен бизнес и търговия” като високо технологична
дисциплина тясно свързана с върховите информационни технологии, както и бързите темпове на развитие на проблемите, които засяга, оказват натиск

А)

Б)

В)

Г)

Д)
Фиг.1. Учебни материали по дисциплината “Електронен бизнес и търговия” предоставяни от електронната система за подпомагане на обучението ЕСПО-ЛТУ
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изразяващ се в необходимостта от непрекъснато
обучение, тъй като нивото на познанията се явява
основен фактор за бъдещата реализация на
студентите. Развитието на информационните технологии под формата на нови технологии, парадигми и процеси, определят необходимостта от пократки периоди на обновяване, засилване на интерактивността и повишаване на ефективността на
усвояване на преподавания материал. По тази причина, през учебните 2003/2004 и 2004/2005 година, дисциплината беше включена заедно с още две
дисциплини от други факултети на Лесотехнически
университет, в тестването на електронната система за подпомагане на обучението ЕСПО-ЛТУ [1].
Организацията на работа, свързана с календарния план за провеждане на лекциите и упражненията по дисциплината, а също и част от материалите свързани с тях бяха предоставени за онлайн достъп от студентите, като материалите бяха
генерирани с модула демонстриран в [2]. На фиг.1
са показани, част от основните интерфейси на
ЕСПО-ЛТУ, свързани с извършването на обучението по дисциплината “Електронен бизнес и търговия”, отразяващи: регистрацията на студента за използване на учебните материали (фиг.1А); избор
на учебен курс (фиг.1Б); връзки към учебните материали по седмици (фиг.1В); билборд – дъска за
съобщения за подпомагане на организацията на работа със свеждане на текущите задачи (фиг.1Г);
помощни материали по дисциплината под формата на презентация разясняваща генерирането на
електронни магазини (фиг.1Д).
Материалите свързани с преподаването на
учебния материал включват: достъп до учебни материали и статии (в PDF формат), презентационни
материали (в PPS формат), помощни файлове за
създаване на тестов електронен магазин (снимков
материал в графични формати и спецификации в
текстов формат), задания за курсови проекти в областта на електронния бизнес и търговия, общи
изисквания за оформянето и представянето на цялостните проекти, информиране за предстоящи
крайни срокове през билборда (електронната дъска за съобщения), пълни спецификации на HTML
(Hypertext Markup Language) и WML (Wireless
Markup Language), RFC (Request for Comments) и
т.н.
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. Тези фактори са определящи при провеждането на практическото обучение по дисциплината “Електронен бизнес и търговия”. 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 и е определящо за изучаването на трите области на електронния бизнес: вътрешно фирмен електронен бизнес
(приложение в рамките на организацията), бизнесбизнес (сделки извършвани посредством екстранет,
представляваща съвкупност от две или повече интранет мрежи, свързани посредством глобалната
мрежа) и бизнес-потребител (концентрирана върху потребителите, като крайни клиенти или купувачи и традиционно свързвана с продажбата на стоки
в Интернет и термина електронна търговия.
Това определя и акцентите в практическото
обучение по дисциплината, като се следва естествената еволюция на класическите бизнес решения
(фиг.2), посочена в [4] от гледна точка на съвременните технологии. Основните задачи, разработвани от студентите са в областта на:
• Извършване на проучване по литературни и
Интернет източници по зададена тема в областта
на съществуващи решения за различните категории електронен бизнес, като основните идеи на направеното проучване, се демонстрират чрез подходяща компютърна презентация, а защитата включва публично представяне на резултати през групата.
• Създаване на цялостно решение за електронна търговия, под формата на електронен магазин с определен предмет на дейност, разполагащ
с следните основни елементи: начална страница с
логото на фирмата; продуктов каталог с определен брой артикули и категории; портфолио на
фирмата; електронна връзка за контакти; система
за отчитане на направения избор от стоки по време
на сесията на текущия потребител.
• Изследване на процеса на създаване на решения за малкия и среден бизнес, ориентирани към
използването на устройства за мобилна комуникация.
Преди окончателната разработка на електронния магазин, съответстваща на заданието им, студентите разработват примерен електронен магазин със съкратен обем. Целта е усвояването на
интерфейса на програмата за генериране на електронни магазини. Помощните материали за този
електронен магазин (под формата на графична и
текстова файлова информация), както и детайлна
презентация с основните особености на процеса
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Фиг.2. Сравнение между традиционните и новите технологични решения по [4]

А)

Б)

В)

Г)

Фиг.3. Генериране и особености на електронните магазини
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на създаване на електронни магазини, могат да бъдат изтеглени по мрежата, като се използват ресурсите на ЕСПО-ЛТУ (електронната система за
подпомагане на обучението). Част от резултатите
от генерирания примерен електронен магазин са
демонстрирани на фиг.3, както следва: начална
страница на сайта (фиг.3А); продуктов каталог с
описание на артикулите разделени по категории и
възможности за определяне на желаното количество (фиг.3Б); пълно описание на избрания артикул
(фиг.3В) ; система за отчитане на направения избор от стоки по време на сесията на текущия потребител (фиг.3Г).
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.
Тенденциите показват, че потребителите използващи Интернет услуги през мобилни услуги изпреварват тези, използващи услугите от офиса или дома си, като оценките сочат брой на абонатите на
мобилни услуги в световен мащаб около 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.
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 се определят основните
информационни модели и техните цели и студентите получават възможността за практическо изучаване на етапите от разработката на цялостен
примерен проект за бизнес приложение от посочения тип, чиято структура е показана на фиг. 4.
Част от резултатите от изследваното бизнес
решение, ориентирано към устройствата за мобилна комуникация е демонстрирано на фиг.5.
Студентите се запознават практически с: особеностите на визуализацията в зависимост от възможностите на използваните устройства за мобилна комуникация (фиг.5А); заложените механизми за
аутентификация на потребителите (фиг.5Б), които
обособяват различни зони на достъп- вътрешнофирмена зона и зона със свободен достъп; възможностите за изграждането на динамични заявки във
вътрешнофирмената зона (фиг.5В), които да подпомагат анализа и вземането на конкретни бизнес
решения от страна служителите (анализ на поръчките по време, себестойност, складови наличности,
отговорници за изпълнение и др.); възможностите
за запознаване на потребителите с продуктовите
каталози и техните активни действия под формата
на изпращане на електронни писма-заявки (фиг.5Г).

Фиг. 4. Структура на примерен проект за бизнес решение ориентиран към устройства за мобилна
комуникация
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Фиг. 5. Решение за електронен бизнес ориентирано към устройства за мобилна комуникация
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Натрупаният опит в областта на обучението
по дисциплината “Електронен бизнес и търговия”,
показа, че, дисциплината създава предпоставки за
подобрение качеството на обучението на студентите в следните направления:
• Запознаване със специфичните особености
при мигрирането на ключовите бизнес процеси към
бързо развиващите се стратегически технологии в
областта на използването на глобалната компютърна мрежа Интернет;
• Усвояване на съвременните информационни технологии, използвани при управление на устойчивото развитие;
• Придобиване на практически умения и навици от бъдещите мениджъри в областта на управлението на електронния бизнес, осъществяването на
деловите операции, оперативната ефективност и взаимодействие с цел постигане на значими бизнес
резултати.
Използването на електронната система за подпомагане на обучението (ЕСПО) в процеса на обу-

чение по дисциплината “Електронен бизнес и търговия” увеличава възможностите за цялостно използване на компютърната техника за усвояване
на материала заложен в учебната програма; създава предпоставки за въвеждане на дистанционни
методи за обучение поради географската си
независимост; притежава платформена и времева
независимост; има опростен, функционален и познат потребителски интерфейс.
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ABSTRACT
The “E-business and commerce” represents a high technology discipline closely connected with recent information technologies. Rapid problems growth affected exerts pressure influence on indispensability continuous and lifelong education because the knowledge level is a common agent for future realization of students.
Progress of information technologies in the shape of new technologies, paradigms and processes define necessity
of shorter periods for renovation, reinforce interactivity and raise effectivity and acquire of learning material.
The present paper discusses gain experience in the area of use of instruments and technologies for creation of ebusiness and e-commerce applications and support systems for e-learning.
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ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Радослав Милчев, Владислав Тодоров
Лесотехнически университет - София
Представената статия изследва проблемите и перспективите за развитие на електронното обучение в
Лесотехнически университет. Направен е анализ на използването на новите информационни технологии в процеса на подпомагане и управление на учебния процес, както и натрупания опит в използването на електронни
системи за подпомагане на обучението.
Съобразявайки се със спецификата на Лесотехнически университет са изследвани възможностите за внедряване на електронното обучение като допълнение към традиционните методи и като бъдеща основа за развитие
на дистанционни форми на обучение.
Въз основа на натрупания опит е предложена концепция за внедряването на цялостна система за електронно обучение, като са дефинирани етапите, отделните задачи и времетраене от гледна точка на техническите
аспекти на образователния процес.
Ключови думи: електронно обучение, информационни технологии, LMS.
Key words: e-learning, information technologies, LMS

І. Въведение
Развитието на изчислителната техника, информационните технологии и разрастването на компютърните мрежи, превръщат съвременните компютърни системи в един от най-значимите фактори влияещи на образованието. Бързите темпове на
развитие на познанието във всички области на обучение на студентите и докторантите от Лесотехнически университет, оказват натиск изразяващ се в
необходимостта от непрекъснато обучение, тъй като нивото на познанията се явява основен фактор
за бъдещата реализация на обучаемите. Развитието на информационните технологии под формата на нови технологии, парадигми и процеси, определят необходимостта от по-кратки периоди на
обновяване, засилване на интерактивността и повишаване на ефективността на усвояване на преподавания материал.
Терминът “електронно обучение” се използва най-често за означаване на подход ориентиран
към използването на персонални компютри, информационни носители (CD-ROM или DVD-ROM) и компютърни мрежи (Интернет, екстранет и интранет)
с цел цялостно подобряване и улесняване на процеса на обучение. Ориентирайки се към използването на софтуер за съвместна работа, подходът,
осигурява на участниците в процеса на обучение
лесен достъп до ресурси и услуги, както и различни възможности за комуникация. Това включва предоставяне на електронно съдържание под формата на стандартни и мултимедийни документи, възможности за използване на онлайн ресурси, електронна поща, дискусионни форуми, чат стаи и т.н..
Електронното обучение и въпросите свързани

с изграждането и поддържането на електронно
съдържание, както и техническите аспекти на образователния процес, представлява една от образователните услуги предлагани по електронен път
и свързани виртуалното образование. По същество виртуалното образование се явява форма на дистанционното обучение (организация на учебния
процес, при който преподавателя и обучаемия могат да бъдат разделени по време и местоположение, като възникналата дистанция се компенсира
с технически и технологични средства). Съществени предимства на електронното обучение са:
• възможностите му за присъствие както в дистанционните форми на обучение, така и като допълнение към традиционните методи на обучение
при така наречения смесен подход, като средство
подпомагащо обучението;
• осигуряване на богати и привлекателни възможности, за комбинирането на различни образователни ресурси- човешки и технически.
Тенденциите в областта на развитието на електронното обучение могат да бъдат обобщени в няколко основни области:
1. Разширяване обхвата и съдържанието на
електронното обучение. Все по-широкото навлизане на електронното обучение в университетското
образование е тенденция, която се изтъква от повечето специалисти в теза област. Както изтъква
Джай Джордан* “Е-обучението вече не обслужва
само нуждите на дистанционното обучение, а открива широка гама от услуги, които подпомагат и
разширяват цялата учебна програма на съответната институция”.[1] Чрез постигнатото в развитието
на дистанционното обучение, базирано на съвре-

* Джай Джордан - OCLC (Online Computer Library Center [8]), разработил софтуер с отворен код за създаване на репозитариумите в MIT, University of York и др.
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менните информационни технологии се разшириха значително възможностите за въвеждане на
електронно обучение в традиционните университетски курсове, както и във цялата гама от образователни услуги, които университетите предлагат.
2. Преминаване на библиотечните фондове на
университетските библиотеки към on-line услуги и
отварянето им за ползване от други университети,
чрез създаването на репозитариуми. Репозитариумите, или “супер”-архивите (виж по-подробно в [1])
са on-line фондове от научни трудове на учебните
заведения, които могат да бъдат използвани широко в процеса на обучение. Посредством репозиториумите се постига максимален резултат от изследователската дейност, като се съберат интелектуалните постижения на даден университет в архив,
който може да бъде използван on-line и да дава възможност за обмен на данни с други репозиториуми.[2]
3. Разработването и развитието на софтуерни решения за създаване, използване и развитие
на електронното съдържание на традиционното и
дистанционното обучение в университетите.
Бързото нарастването на дигиталните фондове на
университетските библиотеки поражда необходимостта от съвместимост на протоколи и метаданни използвани в различни източници. Това изисква
разработваните софтуерни решения за електронно съдържание да създават и ползват унифицирани протоколи за обмен на данни между различни
платформи. Такъв успешен опит е Open Archives
Initiative (OAI) [1], която заема централно място в
развитието на дигиталните репозиториуми * * .
Инициативата OAI създаде протокол за търсене на
метаданни, който подпомага взаимодействието
между създаваните университетски и други обществени “е-хранилища”.
4. Електронното обучение играе решаваща роля в процеса на осъществяване на непрекъснато
обучение (life-long education). Под този термин се
обобщава практиката за извършване на обучение
посредством различни квалификационни и преквалификационни курсове. Основният акцент при този
тип обучение е насочен към съществуване на определени познания и натрупан опит у обучаваните.
Предимството на електронното обучение в тази насока е осъвременяването на получените знания и
повишаване на квалификацията в съответствие с
новите идеи и учебни програми, постигане на възможности за подобрена професионална реализация.
5. В национален мащаб въпросите свързани с
развитието на електронното обучение, както и проб-

лемите свързани с неговото въвеждане в университетите могат да се обобщят като:
- В края на м. октомври 2004 г. влезе в действие Наредба за организация на дистанционното
обучение в България;
- През настоящата учебна година е в ход изпълнение на Правителствена програма за електронизация на образованието;
- Липсват единни методически изисквания за
провеждане на електронно обучение както в
традиционното, така и в дистанционното обучение;
- Няма приети държавни стандарти (от тук и
спецификации, които да се следват при реализиране на софтуерни платформи за електронно обучение в България), и др. [9]
Всичко това очертава друга рамка от изисквания към разработчиците на електронно обучение,
а именно – преминаването от частични и не винаги
съвместими платформи за създаване на електронно съдържание на университетските учебни курсове към единни стандарти за обмен на съдържание
и метаданни.
ІІ. Състояние и проблеми пред електронното обучение в ЛТУ.
Основните изследвания в областта на използването на системи за електронно обучение в
Лесотехнически университет започват през 2002г.
с разработването и тестването от гл. ас. Радослав
Милчев на “Електронна система за подпомагане
на обучението” (ЕСПО), разполагаща със собствен
модул за генериране на Web-базирани курсове за
задоволяване на основните изисквания по отношение на публикуването в Интернет и Интранет среда [5, 6]. Основните различия на ЕСПО са в областта на използваните технологии за реализация и
търсенето по отношение на съвместимост със системата за управление на студентското състояние
“Студент”, внедрена в Лесотехнически университет [4]. Базовите функции на ЕСПО и модула за
генериране на съдържание обхващат: възможност
за предоставяне на учебно съдържание под формата на учебни материали, помощни файлове, курсови задачи и въпроси за контрол и самоконтрол;
провеждане на online тестове с възможности за задаване на време за изпълнение, въпроси с един
или повече верни отговори; Поддръжка на ролиадминистратор, преподавател и студент; управление на профили; система за обратна връзка под
формата на дъска за съобщения; генериране на
online съдържание на курсове, с възможност за качване на файлове в различни формати, в зависимост от нуждите на преподаването. Допълнителни
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изследвания са провеждани и в областта на генериране на курсове предназначени за използване локално (от информационни носители) или в мрежов
вариант [7].
Разработката на ЕСПО беше направена след
отчитането на особеностите на инфраструктурата
и наличния софтуер, като под внимание беше взето и възможността на студентите от
Лесотехнически университет да използват компютърните лаборатории за свободен достъп.
Системата беше качена за тестване на сървър от
локалната мрежа на университета работещ под операционна система Windows 2000, като предоставянето на Web-услуги се осъществява от IIS. Тъй
като системата генерира динамично Webсъдържание, като използва информация от база
данни, достъпът до нея беше осъществен посредством ODBC. Самият контрол на отделната сесия
и осигуряване на съдържание се осъществява чрез
Active Server Pages 3.0. Обработката на събития
на клиентската страна е осигурено чрез използването на скриптовите езици VBScript и JavaScript,
като са използвани скриптове за блокиране на работата на десния бутон на мишката, маркиране,
криптиране на части от изходни код на страницата
и др.. Стиловото форматиране на съдържанието е
осъществено посредством Cascade Style Sheets,
за да се осигурят възможности за по-голяма гъвкавост при промяната на изгледа на интерфейсите
на системата, а също и възможност за настройка
при проблеми в зрението на обучаемия.
Електронната система за подпомагане на обучението (ЕСПО) беше тествана в рамките на
Лесотехнически университет през учебната 2003/
2005, в областта на обучението на студенти от раз-
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лични факултети и курсове в областта на информационните технологии [5, 6]. Тестовете бяха проведени чрез осъществяването на заявки от компютри в локалната мрежа и машини извън университета, за подпомагането на обучението по:
• Дисциплината “Информатика” за специалност “Горско стопанство” от факултет “Горско стопанство”;
• Дисциплината “Проектиране с компютър” за
специалност “Инженерен дизайн” от факултет
“Горска промишленост”;
• Дисциплината “Електронен бизнес и търговия” за специалност “Стопанско управление” от
факултет “Стопанско управление”.
Част от предложените теми, бяха използвани
и като допълнителен материал в обучението на други специалности в областта на информационните
технологии.
В областта на предоставянето на библиотечни информационни ресурси, от средата на 2004
година, в Лесотехнически университет функционира съвременна система за търсене в електронните каталози на университетската библиотека
iLibrary, чийто интерфейс е показан на фиг.1.
Каталозите се обновяват ежемесечно, като допълнително се предоставят и връзки към резюмета на
статии, дисертации и др.. Друга насока в предоставянето на електронно съдържание е използването на публични сървъри [3].
ІІІ. Перспективи на електронното обучение
в ЛТУ.
Натрупаният опит в областта на използването
на системи за електронно обучение, както и направените изводи по отношение на предимствата и

Фиг. 1. Библиотечна информационна система на ЛТУ – iLibrary.
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недостатъците на подобни разработки, показват, че
е необходимо усъвършенстване на използваните
системи. Това е необходимо за решаването на някои съпътстващи задачи и проблеми като: създаване на механизми за многоезикова поддръжка на
интерфейсите с цел даване на достъп на по-голям
кръг от потребители и въвеждане на обучение по
отделни специалности на други езици освен
български; усъвършенстване на механизмите за
управление на учебната дейност и разнообразяване на инструментариума, свързани с въпросите по
регистрация на студентите за отделните курсове,
работа с учебни групи, както и поддръжката на са-

Общ вид на системата

Администриране на курс- управление на
съдържание, студенти, резултати и др.

мите потребители по отношение на техния профил,
като например възстановяване на забравени пароли;
подобряване на синхронната и асинхронната комуникация между преподавател и студент, необходима за провеждането на пълноценно дистанционно
обучение; усъвършенстване на дизайна с вграждането на допълнителни инструменти като календари на събития, секция за новини и предстоящи събития и т.н.
Отчитайки тези особености на средите за електронно обучение изследванията бяха насочени към
изследване на WEB-базирани софтуерни решения
с отворен код за създаване на електронно съдър-

Администриране на категории и курсове

Преглед на електронно съдържание- студентски
профил

Управление на потребителите
Настройка на потребителския профил
Фиг.2. Интерфейси за администриране на системата
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жание на учебни дисциплини от университетските
учебни планове и за курсовете на Центъра за следдипломно обучение и квалификация, както и аспектите на тяхното последващо внедряване в рамките
на университета. В рамките на изследването попадат и въпросите по отношение на преминаване на
автоматизираните информационни системи на ЛТУ
към WEB-базирани или WEB-съвместими програмни платформи с цел - създаване на по-благоприятни условия за използване и управление на учебни
курсова с електронно съдържание.
От 2004г. стартираха началните проучвания
по изучаването на системите с отворен код, имащи за цел натрупването на опит по отношение на

Добавяне на преподавател

Настройка параметрите на тест

323

тяхното използване. Изследванията в тази насока
се задълбочиха със стартирания проект за изследване, оценка и адаптиране на подобни решения за
нуждите на университета. Първоначалните изследвания бяха свързани с възможностите за локализацията на проект с отворен код. Изследванията в
тази насока бяха свързани със създаването на езиков пакет за системата Moodle и бяха заложени,
като задача в разработвана магистърска теза, предназначена за защита във факултет “Стопанско управление”. Изборът на системата Moodle беше
определен, както от високия й рейтинг- 8.56/10 даден в UNESCO Free Software Portal в секцията на
среди за обучение, така и от нейните особености:

Създаване на тестове

Добавяне на тестов въпрос

Стартиране на тест
Провеждане на тест
Фиг.3. Преподаватели и създаване на тестове
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безплатна, с отворен код, поддържаща множество
платформи (Linux, Unix, Windows и Mac OS), възможности за лесно създаване на курсове посредством използването на форуми, чатове, журнали,
тестове, изследвания, задания ресурси и др..
Допълнителни предимства са и възможностите за
локализация на системата на различни езици, което допълнително увеличава брой на потенциалните потребители, които не притежават специализирани познания в областта на информационните
технологии. Резултатите от изследванията бяха насочени към оценка на функционалността на системата по отношение на: управление на категории и
курсове; администриране на курсове; преглед на
курсове; управление на потребителите; управление
на съдържанието; изготвянето и провеждането на
онлайн тестове и др.. Резултатите под формата на
интерфейси и електронно съдържание са посочени на фиг.2 и фиг.3.
Първоначалните резултатите показват, че системата Moodle притежава доста черти, които
спомагат, тя да бъде определена съвременно средство за провеждането на модерно електронно
обучение, насочено към осигуряването на подходяща среда за сътрудничество, споделяне на знания и идеи. Същевременно е необходимо изследванията да се задълбочат и насочат към:
• Уточняване на критериите и определяне на
тяхната тежест, необходими за сравнителния анализ на отделните системи с отворен код;
• Изследване на възможностите на различните платформи (операционни системи и инструментите, които предлагат) по отношение на производителност, надеждност, сигурност, натоварване и
администриране;

• Разработване на необходимото електронно
съдържание по отделните курсове, както и тестване на всички възможности предоставяни от системата в тази насока;
• Изследване на възможностите за внедряване на модули собствена разработка или транслирането на модули от други системи за повишаване
на ефективността на системата за електронно
обучение.
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PROBLEMS AND TENDENCIES IN FRONT OF E-LERNING IN UNIVERSITY
OF FORESTRY
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ABSTRACT
The present paper discusses problems and tendencies in front of development of e-learning in University of
Forestry. Analysis has been made as well as on the use of recent information technologies in the area of management
and maintenance of education process as on gain experience on use of education support systems.
Consider the University of Forestry specific features, possibilities to introduce e-learning as an addition of traditional educational methods and as a fundamental for future development distance education is investigate.
Based on the gain experience conception for development and integration of complete e-learning system is
suggested. The common stages, separate tasks and progress in time depending on technical aspects of educational
process are considered.
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АДАПТИВНА СРЕДА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ
Тодорка Димитрова
Технически университет – София
Интернет може да бъде изключително мощно средство за подпомагане на обучението и ученето във всички
познати досега степени и форми. Едно от приложенията на Интернет за образование е представянето на учебни
ресурси в електронна форма за публичен достъп в електронното пространство. Ефективността на тази технология зависи от много фактори -технически и човешки. В този доклад се дискутира подход за изграждане на
адаптивна електронна среда за самообучение, която подпомага избора на оптимална учебна стратегия в съответствие с индивидуални човешки фактори. Адаптивността на средата се изразява в насочване на обучаваните
към подходящите за тях учебни цели, теми и форми на представяне на учебното съдържание; индивидуализиране на представената учебна информация по отношение на количество и степен на трудност; избор на адекватна
последователност от стъпки в разбирането и усвояването на знания в предметната област. Програмната реализация на системата е приложение клиент–сървер, в което сърверът генерира и изпраща на клиента динамични
страници с учебно съдържание, избрано в съответствие с профила на обучавания, индивидуалната история на
учебния процес и резултатите от идентификация и анализ на персоналния прогрес.
Ключови думи: електронно обучение, човешки фактори, адаптивни системи, Интернет технологии
Key words: eLearning, human factors, adaptive systems, Internet technology
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Електронното обучение и неговата ефектив-

Електронното обучение е изключително популярна академична образователна технология в наши дни. Всеки университет използва или планира
да използва Интернет като среда за отдалечен достъп до учебни ресурси. Прилагат се различни форми на електронно обучение: дистанционно обучение за придобиване на образователни степени и
специалности, електронни учебници, подпомагащи
класически форми на преподаване, разнородни
учебни ресурси за самоподготовка на студентите,
учебни компютърни мрежи - клас сървери и др.
Много публикации са посветени на нови технологии и приложения в обучението и ученето [3, 5, 8,9,
14, 15, 17,19]. Сравнително малко са изследванията на ефективността на електронното обучение по
отношение на човешки фактори, свързани с него
[3]. Какъв ефект се търси чрез прилагане на компютърни и комуникационни технологии - повече
учебна информация за студентите, повече придобити знания и изградени умения, по-бързо научаване, или само по-лесен достъп до обучение и поширока популярност на университета? Може ли
да се измери ефектът или да се оценят алтернативни стратегии за постигането му?
Трудно е да се даде еднозначен и точен отговор на въпросите за ефективността и ефикасността на електронното обучение, тъй като се определят от много фактори с различна природа [8], които не подлежат на контрол.
Фактори и проблеми
Технически фактори
В тази категория, силно влияеща върху приложимостта на новите Интернет-базирани технологии за обучение се включват компютърната и мре-

жовата осигуреност на планираните учебни процеси.
Практиката и изследванията показват [7], че въпреки разширяващите се възможности на студентите за достъп до компютри и мрежи извън университета, приложимостта им за електронно обучение е ниска. Причините за това са високата, за
студентите, цена на достъпа до Интернет, както и
лошото качество на връзките, по отношение на реална скорост на предаване на данни. В повечето
случаи, студентите не могат да си позволят продължителни on-line сесии реално време в Интернет.
Те предпочитат копиране на големите по обем ресурси и разпечатването им върху хартиен носител,
от който могат да четат в избрано от тях време и
място. Освен по-добро планиране и използване на
времето за учене, четенето от хартиен носител
вместо от компютърен екран отнема значително
по-малко психологични и психофизиологични
усилия.
Техническата система за достъп на студентите до електронно обучение изисква от тях високи
технически умения за работа с компютърни компоненти и сложно управление на системни
програми. От тях се изискват познания, които могат да се получат само чрез специализирано
обучение, многократно провеждана практика в
Интернет или квалифицирана помощ. За много студенти това се оказва трудно преодолимо
препятствие. Въпреки сравнително широката практика на студентите от Технически университетСофия в Интернет (Фигура 1а), голяма част от тях
нямат необходимото самочувствие на експерти в
областта [7]. Техническите проблеми се отразяват
в различна степен на студенти с различни пол,
образование, култура и социално-икономическа
среда на живот (Фигура 1б).
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а)
б)
Фигура 1. Резултати от анкета със студенти от ОИОАЕ, ТУ - София
Човешки фактори
В тази кагория се включват много общочовешки фактори и личностни характеристики, от които
тук ще бъдат подчертани само някои от значимите познавателни психологични различия между
студентите.
Както е известно в науката [10, 11, 12, 17,
18], между хората съществуват когнитивни различия. Според експерименталния кръгов модел на
Колб, интерпретиран и адаптиран от Хъни и Мъмфорд, ученето е процес, който включва четири различни вида когнитивна дейност: натрупване на конкретен опит, наблюдение и отражение на наблюдаваното, абстрактна концептуализация и активно
приложение. В зависимост от индивидуалните качества и приоритети на обучаваните, за тях могат
да се дефинират четири различни типа: експериментатор, наблюдател, теоретик и прагматик, и стилове на учене, основани на дивергенция,

асимилация, конвергенция и акомодация (виж
Фигура 2).
Експериментаторите чувстват и научават от
опита, наблюдателите асимилират видяното преди
концептуализация, теоретиците формират мисловни абстракции, които подлежат на тестване, а прагматиците разбират информацията чрез прилагането й в практиката.
Тези различия предполагат различни форми
на предоставяне на учебната информация на различни студенти, за получаване на относително еднакъв и висок резултат. От друга страна, процесът
на получаване на знание е продължителен и сложен,
според различните познавателни теории [10] и
включва най-малко четири етапа [11]: 1) конкретен
опит; 2) наблюдение и отражение; 3) формулиране на абстрактни концепции; 4) тестване в нови
ситуации. Счита се, че цикълът на учене може да
започне във всяка от четирите точки и да продължи

Фигура 2. Стилове на учене
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като непрекъсната спирала. Това изисква по-точно
дефиниране на електронните учебни ресурси, тяхното позициониране в процеса на учене и формите
на представянето им пред различните студенти.
Учебна среда
Електронното обучение в Интернет поставя
студентите в крайно различна от традиционната и
разнообразна учебна среда. Често като учебна среда за електронно обучение се използва компютърен клуб, работно място или приятелски компютър
и Интернет. Докато присъствието на преподавател,
традиционната класна стая и библиотеката предразполагат към концентрация и мотивация за учене,
мястото и времето на електронното обучение предполагат самостоятелна организация, самоконтрол
и самомотивация. Докато присъствието на други
студенти в традиционната компютърна лаборатория предлазполага към разграничаване на роли,
електронното обучение в Интернет предполага и
изисква равнопоставеност на обучаваните в учебната среда. В този форма на обучение не винаги
може да се разчита на външна помощ, освен на
помощ от компютърните програми.
От друга страна, учебна среда за електронно
обучение е непрекъснато разширяващо се по значение понятие. Днес студентите обитават разнородна технологична среда, която използват за учене:
компютърно-осигурена работна среда, персонална комуникационна среда в телефонна мрежа,
електронна поща и Интернет, безжични комуникации и мултимедии. На практика, в Интернет може
да бъде намерена всякаква информация, която би
била потърсена.
В условията на Интернет, който заема значителна част от времето им, студентите изграждат
собствен стил на получаване на информация и собствени стратегии за акомодирането и адаптирането й във връзка с лични познавателни цели.
Едновременно с това, Интернет формира у студентите лични представи, очаквания и предпочитания
относно начините и формите на разпространение
на информация по мрежата. Интернет културата
промотира визуализация, интерактивност, навигация, пространствена ориентация във виртуална и
хиперсреда - мултимедия и индивидуализация на
пътищата за достигане до информация.
Проблеми и решения
На посочените по-горе проблеми, които водят
до неефективност на електронното обучение в
Интернет могат да се противопоставят следните
принципи:
1. Да се предлагат прости електронни технологии и форми на обучение, за постигане на очакваните резултати при по-нисък разход на техничес-
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ки, икономически и времеви ресурси.
2. Да се предлагат персонално-ориентирани
решения, за индивидуално оптимизиране на електронни стратегии за постигане на очакваните резултати с по-малко средства в конкретна среда.
За приложение на принципите в практиката на
електронно обучение в Интернет се предлагат следните правила:
• Учебната информация за електронно обучение да се представя от обучаващите посредством
относително независими учебни единици - учебни
ресурси [14];
• Един учебен ресурс да се представя в различни електронни форми (медии), включително в
удобни за отпечатване на хартия.
• Учебните ресурси да се разделят на статични и динамични (интерактивни).
• Статичните учебни ресурси да се представят чрез малки по обем и по време за предаване по
мрежата електронни ресурси;
• Динамичните учебни ресурси да се представят в кратки интерактивни сесии;
• Всяка сесия за достъп до статичен или динамичен ресурс да позволява на студента личен контрол по отношение на съдържание и
продължителност;
• Да се стимулира изграждане на собствени
стратегии за достъп до учебни ресурси, за сметка
на навигация по предварително избрани стратегии;
• Да се стимулира търсенето на учебни
ресурси, за сметка на поднасянето на електронни
ресурси;
• За всеки електронен ресурс да съществува
явно дефинирана учебна цел и задача;
є За всеки електронен ресурс да съществува контекст и свързаност с другите ресурси;
• Да се предоставя индивидуална и контекстно зависима интерактивна помощ.
Практическата реализация на изложените правила за електронно обучение в Интернет изисква
създаване и използване на адаптивни програмни
решения.
Адаптивни програмни решения
Идеята за създаване и използване на адаптивни учебни среди не е нова за световната практика на електронно обучение. Първите програмни
реализации на тази идея са свързани с началото в
развитието на интелигентните обучаващи системи
за компютърно подпомагано обучение. В съвременната практика са известни системи, като ELM-ART,
TANGOW, Inter Book [4], MOT, АНА! [6], WHURLE
[13, 21] и др., за създаване или предоставяне на
адаптивно учебно съдържание в хиперсреда. Найчесто тези системи имат конкретно, сравнително
тясно предназначение и обслужват своите автори.
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Изградени са от модел на обучавания, модел на
предметната област и обучаваща стратегия, представени чрез хиперсреда – страници и връзки между тях. Системите с най-висока степен на адаптивност могат да бъдат настройвани по отношение на
учебното съдържание, неговата структура и форма на представяне, и по отношение на навигация
на достъпа до неговите елементи [4,13].
Концептуално адаптиране на съдържанието се постига посредством филтриране на раздели от учебната информация. Промяна на навигационното
пространство се постига чрез редуциране или подобряване на връзките между показваните елементи. Възможно е да се адаптират и интерфейси на
системи, за използване на различни технологии на
представяне [9, 16].
Системите се настройват към групи от потребители, дефинирани чрез потребителски профили
[1], като им предоставят различни права на достъп,
различни атрибути на учебната информация или
различни стойности на едни и същи атрибути, според персонализиращи правила, които предполагат
действия и състояния, присъщи на групата.
Идентифицирането на потребител се осъществява явно, чрез попълване на стойности или избор
на входни точки, или неявно – чрез програмни
агенти.
Системите, които не са основани на познавателна теория имат ниска ефективност. Тези, които
отчитат познавателните различия между индивидуалните потребители обикновено разчитат на самодефинирането им и предопределят високо ниво на
субективна грешка. Висока точност се постига само при идентификация чрез атрибути на състоянията и действията на обучавания.
Общи недостатъци на широко известните системи са тяхната ограничена приложимост, атомарност и логическа сложност. Насочени са по-скоро
към автоматизиране на познавателни процеси,
вместо към подпомагането им и затрудняват обучаващите, които следва да предоставят учебното съдържание в подходяща синтактична и семантична
форма.
Адаптивна среда за подпомагане на електронно обучение
Представената тук програмна среда няма за
цел да замести традиционните форми на обучение
с електронни, а да ги допълни, чрез предоставяне
на електронни ресурси за подпомагащо самообучение. Системата не провежда автоматизирано формиране на знания, а автоматизирано формиране
на стратегии за самообучение. В този смисъл,
адаптивността на средата не е насочена към оптимизиране на машинни, а на човешки операции.
В началото на създаването на системата се

търсят отговори на въпросите: може ли адаптивността да помогне за повишаване на ефективността и ефикасността на електронното обучение; коя
част от процеса може реално да функционира
адаптивно; по какъв начин да бъде организирано
нейното функциониране в глобалната учебна среда.
Граници на функциониране
Разглежданата система е компонент на Хиперсреда за електронно обучение по приложно програмиране ХЕОПП [8, 9, 16]. ХЕОПП е интерактивна,
отворена и настройваема програмна среда в
Интернет, основана на технологията на многократно използваеми компоненти.
ХЕОПП е проектирана като комплексна интелигентна среда от три компонента: Ресурси,
(Learning_Objects), Преподавател (Topic_Maps) и
Студент (Adaptive_Learning).
Компонентът Learning_Objects съдържа учебна информация в електронен вид. Реализиран е като стандартно приложение клиент-сървер, съставено от метабаза от данни за учебни ресурси, разпределени учебни ресурси и управляващи програми.
Метабазата съдържа анотации на налични ресурси по стандартни атрибути, описващи техните статични свойства и динамично поведение. Ресурсната
осигуреност на системата се поддържа от преподавателите по приложно програмиране и предоставя на тях и на студентите възможност за търсене и намиране на учебни материали с различна природа и степен на грануларност. Преподавателите
могат да използват намерените ресурси за генериране на учебни материали, учебни модули или
курсове. Студентите могат да ги използват в процес на самоподготовка и изпълнение на учебни
задачи.
Компонентът Topic_Maps ще предоставя на
преподавателите интелигентно програмно средство за дефиниране на концептуални и тематични карти и онтологии в конкретна предметна област, за
конкретна учебна цел. Чрез графичен редактор на
тематични карти ще бъде възможно автоматизирано селектиране на ресурси от Learning_Objects
и съставяне на хиперсреда от препоръчани от преподавателя учебни обекти и връзки. Генерирана от
Topic_Maps хиперсреда ще бъде предлагана на
Adaptive_Learning.
Компонентът Adaptive_Learning е дискутирана тук адаптивна среда за съветване и подпомагане на студентите при изграждане на собствени учебни стратегии за използване на предлаганите им от
системата учебни ресурси.
Цел, задачи и роля
Главна цел на функционирането на системата е повишаване на ефективността и ефикасност-
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та на електронното обучение по приложно програмиране, съпътстващо традиционни присъствени
форми, посредством:
• намаляване на времето за достъп до необходима учебна информация;
• селектиране на минимално необходимо и
достатъчно количество учебни ресурси за устойчиво развитие и достигане на поставена учебна цел;
• осигуряване на различни стилове на учене;
• подпомагане на самооценката на студентите;
• стимулиране на самоконтрол и самодисциплина на ученето;
• взаимно мотивиране на присъствената и
електронната форми на обучение.
Основни задачи на системата са:
• идентификация на потребителя;
• идентификация на нивото на предварителна
подготовка;
• идентификация на напредъка;
• съхраняване на история на взаимодействието на потребителя със системата;
• генериране на препоръка и план за последващи учебни действия.
Предпоставки
Системата се разработва за студенти от университетска степен на обучение и се основава на
предположенията:
1) студентите имат знания в предметната област и тяхната дългосрочна цел е допълване, систематизиране и установяване на нивото на тези
знания;
2) студентите имат предварителна самооценка на собствените си знания в предметната област
и тяхната краткосрочна цел е намиране на най-краткия път за повишаването й до определен минимум.
Основанията на предположенията са емпирични и статистически доказани [3, 7, 19]. На Фигура
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3 са показани информационните нужди на студенти от учебни ресурси (3а) и интерактивни услуги
(3б).
Принципи и правила
Метафори
Основната използвана метафора е “урок”.
Всеки урок има за цел да въведе знания по един
модул от учебното съдържание.Учебното съдържание в предметната област е “учебник” по избрана
тема.. Всяка сесия за достъп до един модул е
“урок”. За всеки урок са дефинирани целеви знания.
От учебна информация до знания има различни
пътища. Системата предоставя алтернативни пътища и опит за избор на най-краткия път.

ции:

Концепции
В системата се реализират следните концеп-

• познавателните процеси са твърде субективни, но могат да бъдат подпомагани с програмно
генериран съвет;
• вероятността за грешка на съвета е висока,
затова съветите са в краткосрочен план;
• ученето в университет е доброволно и се самоуправлявано от студента, но управлението може да бъде програмно подпомагано;
• на самоуправлението са необходими контрол и регулиране, но не оценка.

Навигация
В процеса на предоставяне на учебно съдържание от системата се прилагат следните техники:
• движение (обхождане на ресурси) и спиране
(контрол на напредъка)
• движение стъпка по стъпка;
• движение от абстрактно към конкретно;
• движение от край към начало.

а)
б)
Фигура 3. Информационни нужди в Интернет
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Интерфейс
Потеребителският интерфейс на системата
подлежи на адаптивност по отношение на представяне на учебните ресурси и задачи [7, 8]. Основна
интерактивна техника е диалогът. Целта на диалога е откриване на актуални цели и нужди на
потребителя. Целта се постига чрез вграждане на
индикатори за откриване на целите и нуждите.
Персонализация
Персонализация на сесиите на работа със системата се постига чрез предоставяне на възмож-

ности на студента за управление на избора (Таблица 1):
Правила
1. Учебното съдържание по определена тема
(Topic) се представя чрез един или повече учебни
концепции, наречени модули (Modules), селектирани от ресурсната база Learning_Objects в резултат
на търсене в нея.
2. Подредбата на модулите е определена от
Topic_Maps като линейна последователност или път
в граф.

Таблица 1Функции на системата и студента
системата
генерира съвет
препоръчва контрол
препоръчва учебен стил и предлага алтернативи
предлага налични алтернативни ресурси (вербални,
визуални, статични, динамични)

3. Един модул може да се представи чрез един
или повече алтернативни пътища с различно ниво
на сложност или стил (Levels). Нивата са подредени в низходящ ред.
4. Един път преминава през един или повече
атомарни ресурси (Resources) с учебно съдържание (LObjects).
5. Успешното преминаване на път се установява чрез контрол (Control).
6. За един модул могат да се дефинират един
или повече контроли, но се изпълнява само един Test.
7. Един тест се състои от една или повече задачи (Tasks), които студентът изпълнява в края на
пътя.

студентът
избира краткосрочна учебна стратегия
приема или отхвърля контрола
избира учебен стил
избира един или повече ресурси от един модул

8. Изпълнението на теста се установява чрез
валидиране на резултат от изпълнението на задачите (Result).
9. След всеки успешен резултат се преизчислява план за продължение (Advice).
Topic, Module, Level-Resource, Control-TestTask-Result са обекти в концептуалния модел на
системата (Фигура 4).
Алгоритъм на функциониране на системата
Стъпка 1: Студентът избира тема.
Стъпка 2: Системата представя списък на
модулите по темата.
За всеки модул до приключване или смяна на
темата:

Фигура 4. Модел на системата
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Стъпка 3: На студента се препоръчва модул.
Стъпка 4: На студента се препоръчва път за
преминаване през модула (ниво).
Стъпка 5: На студента се препоръчва тестът
на модула.
Стъпка 6: Студентът избира модул, ниво и/или
тест.
Стъпка 7: Ако има валиден резултат от теста на модула, системата насочва студента към
следващ модул (стъпка 3).
Стъпка 8: В противен случай се проверява дали тестът е завършен (всички задачи са изпълнявани).
Ако всички задачи са изпълнявани, системата насочва студента към следващо ниво на същия
модул (стъпка 4).
Стъпка 9: В противен случай се проверява валидността на изпълнените задачи.
Ако има валиден резултат, студентът се насочва към продължаване на теста (стъпка 5).
В противен случай студентът се насочва към
следващо ниво на същия модул (стъпка 4).
По подразбиране, на студент се предлага високо ниво на абстракция на учебното съдържание.
След контрол на активно тестване и конкретно прилагане на учебната информация се избира адекватно следващо ниво на абстракция, за съкращаване на времето за достигане на учебната цел и за
подпомагане на разбирането на модулите и темата.
Програмна реализация
Разработен е прототип на системата, който
съдържа релационна база от данни и програми за
управление в среда на Интернет. За реализацията
на системата сa използвани IIS, MS SQL Server и
ASP.
В базата от данни (Фигура 5) са дефинирани
тригери, функции и процедури за наблюдение и регистриране на поведението на потребителите на системата и за извличане на информация, необходима за управлението на адаптивните процеси. Използван е набор от параметри за настройка на пра-
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вилата и функционирането на системата, чиито
стойности се задават от преподавателя посредством компонента Topic_Maps.
Потребителският интерфейс на системата също подлежи на настройка, в съответствие с потребителите и изпълняваните от тях учебни задачи.
Един подход за моделиране и изграждане на адаптивна програмна среда за визуализиране на учебни ресурси е представен в [9].
Заключение
Представен е подход за изграждане на адаптивна електронна среда за самообучение на
студенти, като компонент на Хиперсреда за електронно обучение по приложно програмиране, която
подпомага избора на оптимална учебна стратегия
в съответствие с индивидуални човешки фактори.
Адаптивността на средата се изразява в насочване
на обучаваните към подходящите за тях учебни
цели, теми и форми на представяне на учебното
съдържание; индивидуализиране на представената учебна информация по отношение на количество и степен на трудност; избор на адекватна последователност от стъпки в разбирането и усвояването на знания в предметната област.
Предложени са принципи и правила за повишаване на ефективността и ефикасността на адаптивни системи за електронно обучение, които се
основават на емпирични данни и познавателни
теории.
Разработената програмната система предоставя избор и реализация на различни стилове на
учене и съкращаване на процеса, посредством елиминиране на етапи, несвойствени за индивидуалния обучаван.
В системата се натрупват и съхраняват данни,
както за поведението и историята на индивидуалните обучавани, така и за структурата и поведението на използваните учебни ресурси. Данните за
студентите могат да се използват за анализ на устойчивото развитие и прогреса на тяхното обучение и за създаване на групови профили. Данните

Фигура 5. Модел на базата от данни
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Тодорка Димитрова

за ресурсите могат да се използват за оценка на
приложимостта им и за оптимизиране на разпределението на теми, модули и задачи.
Адаптивността на системата е интуитивна, ненатрапващата се и неограничаваща свободния избор на обучаващия се, който е единственият субект,
вземащ решение.
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ADAPTIVE WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT
Todorka Dimitrova
Technical University - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Internet can be an extremely powerful tool in supporting all known forms and degrees of education. One popular
implementation of Internet in the area is web publishing of open access e-learning resources. The effectiveness of such
a technology depends on various factors, of both human and technical nature. This article discusses an approach of
building an adaptive web-based self-learning environment that manages the choice of optimal learning strategy according individual human factors. The environment guides the learner to appropriate learning goals, domain units and
information presentation techniques. The software implementation is a client-server database application where the
server provides an identification of the learner’s profile, prerequisites and personal progress, and then sends to the
client dynamically generated web pages delivering adequate selections of contents and navigation links through the
subject space.
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WEB-БАЗИРАНА ТЕСТОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА ПО
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И WEB ДИЗАЙН
Боряна Делийска, Виржиния Петкова-Ташева
Лесотехнически университет - София
Разработен е метод софтуер за проверка и оценка на знанията по дистанционно изучавани дисциплини в
областта на компютърните науки и информационните технологии. Методът включва определяне на обхвата и
броя на тестовите въпроси, времето за провеждането на теста, начините на формулиране на въпросите и оценяването на отговорите, както и интерфейса с обучаемия. Въз основа на него е структурирана база данни за
обучаемите, преподавателите, графика и тестовите въпроси, както и алгоритъм и web-базиран софтуер за поддържане и извличане на тестови комбинации. Софтуерът е вграден в дистанционен курс и е експериментиран за
оценка на знанията по дисциплината “Компютърни мрежи и Интернет технологии”, изучавана в ЛТУ.
Ключови думи: web-базиран софтуер, метод за тестване, компютърни мрежи, дистанционно обучение
Key words: web-based software, test method, computer networks, e-learning

Web-базираните тестове имат разнообразно
приложение – от оценка и самооценка на знания
до проучване на пазари, обществено мнение и т.н.
Гъвкавостта, ниската цена и достъпността на
Интернет, обективността и бързината на оценяване,
икономията на хартия, както и възможностите за
събиране, анализ и публикуване на неограничено
количество данни, ги правят твърде атрактивни.
Образователните организации и много фирми предлагат различни web-базирани софтуерни
пакети за оценка на знанията и уменията по общи
и специфични теми, за стратегии на обучение и
вземане на решения, за професионално развитие,
събиране на данни и др.
1. Обзор и класификация на web-базирани
тестове за оценка на знания
1.1. Според степента на участие на човек преподавател или екзаминатор, в процеса на проверката на знанията, съществуват [9,2] web-базирани тестови системи за:
• напълно автоматизирано оценяване;
• оценяване под ръководството на
екзаминатор.
Във всички случаи те са защитени от несанкциониран достъп.
1.2. Според наличието на учебно съдържание:
• автономни, без учебно съдържание [2,22];
• вградени в системи с пълно учебно съдържание по съответната дисциплина [18];
• вградени в системи с частично учебно съдържание, запълващо определени празнини в знанията [15, 19];
• вградени в пакети за обучение, включващи
учебно съдържание, онлайн връзка между обучаемите и преподавателя, пространство за публикации и други ресурси, наричани още “системи за
управление на обучението” [9,28,29] и др.

1.3. Според вида на оценката

• тестове за самооценка – изпълняват се по

всяко време. Не оказват влияние върху крайното
оценяване на знанията и са предназначени само за
обучаемия;
• тестове за оценка – провеждат се в определено време и имат значение за крайното оценяване на знанията. Предназначени са за преподавателя.
1.4. Според начина за създаване на теста:
• генерирани посредством динамични webстраници с връзки към бази данни с тестови
въпроси;
• чрез статични web-страници с фиксирани
тестови въпроси.
Повечето онлайн тестови пакети включват поне 4 модула: авторски модул за подготовка на
тестове; за администриране на провеждането на
теста; за контрол на достъпа и сигурността на
информацията; за извеждане на резултати и статистика.
Твърде разпространени са софтуерните пакети за генериране на тестове в помощ на преподавателите и авторите. Те са удобни за автори без
квалификация в областта на информационните
web-технологии. Някои от най-известните са: Castle
Toolkit [4], PLATO Assessment Builder [18],
CompassLearning Explorer [6], Create A Quiz [7], Easy
Test Maker [10], IMS Assesst Designer – като част
от XDLS (eXtensible Distance Learning System) и QTI
Ready Designer [12,20,25], Maple T.A., Question
Mark, Question Tools, Quizit, Respondus, Riva e·test,
Test Builder, Test Generator, Test Pro, Webassessor,
WSI Quiz wizard [25] и др. Някои от тях - Testauthor
[11, 25], QuizCenter [21], са безплатни и предлагат създаване и поддържане на локални или онлайн
тестове,
В [1] е даден обзор на фирми, предлагащи
комплексни услуги, включително тестове, в облас-
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тта на елекронното обучение.
През последните години у нас се разработват
разнообразни web-базирани тестове за нуждите на
средното и висшето образование [13,14,16,23,27].
Преобладаващият брой от тях са в етап на експериментиране.
Предимствата на web-базираните тестове са в:
• намаляване на субективността при оценяването чрез дистанционна проверка и регистриране
на знанията на студентите;
• икономия на консумативи и време на преподаватели и студенти;
• автоматизиране на рутинни дейности;
• гъвкави и удобни възможности за изготвяне
на тестови материали.
Все още, обаче, не може да се гарантира самоличността на изпитвания, както и достоверността и сигурността на резултатите при изцяло дистонционно тестване на знанията.
2. Стратегия на провеждане на web-базирания тест
Настоящата система включва тестове за оценка и самооценка. С цел максимална обективност
при оценяване на знанията, е избрана стратегия,
при която:
• всеки тест за оценка на знанията по раздели
съдържа минимум 25 въпроса и се провежда за
не по-малко 30 мин. и не повече от 45 мин.;

• всеки тест за самооценка включва 10 въпроса с избираем отговор и се изпълнява по желание на обучаемия. Резултатите от него не се
съхраняват;
• всеки тест за оценка съдържа случайна комбинация от въпроси по определен раздел от учебния материал;
• броят на въпросите за всеки раздел трябва
да бъде съобразен не само с обема на материала,
но и с броя на обучаемите;
• отговорите на въпросите от теста за оценка
се оценяват автоматично и крайният резултат за
всеки обучаем се съхранява и извежда незабавно.
• предвид ограничените възможности на наличните програмно-технически средства за идентификация на изпитваните, тестовете за оценка се
провеждат в присъствие на екзаминатор.

3. Реализация на web-базирана тестова система
Настоящата тестова система е свързана с
web-базирания курс по компютърни мрежи и web
дизайн [8]. Създадена е със средствата на СУРБД
MS Access 2002, технология ASP и език HTML.
Включва тестове за самооценка и тестове за оценка на знанията по раздели на учебния материал.
3.1. Тестове за самооценка
Тестовете за самооценка съответстват на темите от web-базирания учебник [8] и са реализи-

Фигура1
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рани чрез Testauthor [11]. Всеки от тях съдържа
средно 10 въпроса с избираем отговор. Включени
са в статични HTML страници, достъпът до които е
свободен и по желание на обучаемия чрез бутон в
края на всяка тема. Пример за такъв тест е даден
на фиг.3.
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3.2. Тестове за оценка
Обучаемите и преподавателите разполагат
със собствен интерфейс за достъп до тях.
Преподавателите са със санкциониран достъп чрез
меню “Резултати”, от което актуализират тестове,
данни за обучаемите и проверяват резултати.

Фигура 2
Фигура 2

Фигура 3
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Обучаемите получават достъп чрез индивидуален
номер (фиг.2) от меню “Тест”.
Създадена е база данни със структура, показана на фиг.1., включваща:
• таблица (Tests) с тестови въпроси и варианти на верни отговори;
• таблици на студентите (Students) и авторите
(Lecturers);

• таблица с резултати от провеждането на тестове (Izvadka) за всеки обучаем;
• вид на въпрос (според раздела от материала и начина на формулиране на отговора - единствен или множествен верен отговор, с избираем
отговор, попълване на празно място и др.).
Примерно съдържание на базата данни е показано на фиг.4.

Фигура 4
4. Изводи
Настоящата тестова система е свързана с конкретното учебно съдържание на курса по компютърни мрежи и web дизайн. В нея липсва модул за
администриране, а контролът за достъп и за сигурност на информацията е максимално опростен.
Тя лесно би могла да се вгради и в други web-базирани курсове. Предимствата й са в простотата на
структурата и лекотата за поддържане и от преподаватели неспециалисти.
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A METHOD AND ALGORITHM FOR WEB-BASED SOFTWARE FOR
KNOWLEDGE ESTIMATION
Boriana Deliiska, Virginia Petkova-Tasheva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
A method and software for remote knowledge proof and estimation of disciplines in the area of computer science
and information technologies is created. The method includes determination of test range (number of questions), the
test schedule, the manner of test building, students’ answers estimation and type of user interface. A database is
created including students’ and teachers’ data, and test questions. An algorithm and web-based software is developed
for database management and retrieval. The software is embedded and experimented with web-based course of computer networks and web-design for the student of University of Forestry.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА
СТУДЕНТИ ПО ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО
Недка Станчева, Мария Попова, Васко Добрев, Светлин Стоянов, Антоанета Добрева
Висше училище - Русе
Представени са иновативни подходи за приложение на MATLAB и Solid Works в обучението на студенти от
специалността “Индустриално инженерство”. Разгледани са разнообразни възможности за прилагане на MATLAB
в областта на теорията на автоматичното управление. Посочени са конкретни приложения, разработени с помощта на Solid Works, от областта на конструирането.
Ключови думи: иновативни подходи, индустриално инженерство, специализиран софтуер, обучение
Key words: innovative methods, industrial engineering, specialized software, education and training

Въведение
Подготовката на специалисти по “Индустриално инженерство” е свързана с необходимостта
от получаване на гъвкаво инженерно образование,
широка техническа подготовка и умения за
комуникация.
Специалността осигурява интердисциплинарна подготовка, обединяваща основни знания и умения в областта на механиката, производствените
технологии, електротехниката, електрониката, автоматиката и компютърното проектиране. Разкриването й е наложено от необходимостта един специалист да познава цялостно електронно – механичните системи, които в настоящия етап намират
все по-широко приложение в почти всички области
на производството, услугите и обществената
сфера.
Цели на обучението
Целта на обучението е студентите да получат
задълбочени знания в областта на машиностроенето, машиностроителните технологии, принципите и методите за изграждане и управление на електромеханични системи и използване на компютърни техника и технологии в процеса на обучение и
решаване на нерутинни инженерни задачи.
За реализиране на тази основна цел студентите изучават няколко компютърни системи за автоматизирано проектиране - AutoCAD, SolidWorks
и др., както и програмни пакети за моделиране,
изследване и синтезиране на системи за автома-

тично управление – MATLAB, SIMULINK.
За целите на обучението на студентите са разработени приложни софтуерни продукти с интердисциплинарен характер, като обединяват основните знания и умения в областта на механиката,
машинните елементи, теорията на автоматичното
управление и компютърното проектиране.
Приложение на MATLAB в обучението
MATLAB е програмен пакет, даващ възможност за аналитични преобразувания, числени пресмятания и визуализация на получените резултати.
Съвместно с допълнителни програмни пакети toolbox-ове, могат да бъдат решени широк кръг задачи в областта на теорията на автоматичното
управление.
Разглежда се едноконтурна система за автоматично регулиране положението на механично
звено, съдържаща постоянно - токов електродвигател с независимо възбуждане, механизъм за предаване на движението, потенциометричен преобразувател и управляващо устройство.
Изходна управляема величина на системата
е положението у, mm на механичното звено.
Желаното положение r, mm се задава чрез напрежението ur,v.
Структурната схема на системата е показана на фиг.1. С Т1 е означена времеконстантата на
управляващото устройство , с Т2 – електромеханичната времеконстанта на двигателя, а с к1 и к2 –
съответните коефициенти на пропорционалност.

Фиг.1. Структурна схема на система за автоматично регулиране

Приложение на специализиран софтуер при обучение на ...

Числените стойности на параметрите са: k1
= 0.7 V/mm; Т1= 0.03 s; k2 = 2mm/s.V; T2 = 0.2s.
Целта е да се построи преходният процес на
системата при стъпаловидно изменение на задаващото въздействие r от 0 до 100 mm и да се изследва влиянието на коефициента k1 върху качеството на процесите в системата.
На фиг.2 са показани преходните процеси при
три стойности на коефициента к1. Преходният процес при к1 = 0.7 е апериодичен и за конкретната
система е най-добър, защото желаното положение
на механичното звено се достига плавно, без да се
превишава. При другите две стойности на коефициента процесите са колебателни, като желаното
положение се достига след няколко колебания с
амплитуда от 30 до 60 mm.
Приложение на SIMULINK в обучението
SIMULINK е графична среда за моделиране и
симулиране на динамични системи. Моделите се
изграждат под формата на блок-диаграми с
елементи, които се вземат от SIMULINK библиотеки със стандартни блокове или с изградени собст-
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Фиг.2. Преходни процеси при различни
стойности на коефициента к1
вени блокове. Изследването на преходните процеси на разработеното приложение с помощта на
MATLAB може да се извърши и с използване на
SIMULINK.

Фиг.3. SIMULINK- модел на изследваната система

Фиг.4. Преходен процес на изследваната система при к1 = 3
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Параметричен модел на винт в среда на Solid
Works
Solid Works има водеща позиция в сравнение
със други подобни специализирани пакети за автоматизация на инженерния труд. Образователната
версия на програмата е полезна и за студентите, и
за преподавателите, дава увереност, че изучават
мощен, достъпен и лицензиран за Русенски университет софтуер за компютърно проектиране, използван по целия свят.
Продуктът е много добро в своя клас инженерно средство, което позволява на потребителите
с минимален или никакъв опит да получат важна
информация за характеристиките на продуктите,
които те проектират. Функциониращото дърво на
системата дава възможност за добра организация
на работата и генериране на различни конструкции.
Интеграцията с продуктите на Solid Works осигурява благоприятен графичен потребителски интерфейс и съвместимост на файловете и данните с
други компютърни платформи.
При проектиране на двигателна резба, съобразно якостните условия се изчислява нейният вът-

решен диаметър d3, след което се избира стандартна резба. На фиг. 5 е представена схема на трапецовидна резба със стандартен профил, а в таблица 1 – примерни стандартни стойности на параметрите по БДС 13653-97, БДС 14911-75 и БДС
2054-79 [1].
Създаден е параметричен модел на трапецовидна резба, позволяващ задаване на вътрешния
диаметър d3, средния диаметър d2 и стъпката P.
По така зададените данни се генерира външна трапецовидна резба със стандартен профил (фиг. 6).
Стойностите се задават в таблица на MS Exсel®.
Моделът съдържа въведени стойности на стандартни резби по Табл. 1 и предлага възможност за
избор на готова конфигурация със стандартни параметри – фиг.6.
Разработеният модел може да намери две основни приложения:
- за генериране на елемент, който ще бъде
използван за създаване на сглобена единица;
- в учебния процес, за анализиране на зависимостите между параметрите на трапецовидната
резба.

Фиг. 5. Профил и параметри на трапецовидна резба [1]
Таблица 1 Резба трапецовидна едноходова. Стандартни стойности [1]

d
1
16

2
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20
22
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d2=D2
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2
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2
4
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3
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15
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Фиг. 6. Конфигурации на модела
Изводи
Използването на представените приложни
продукти, разработени от авторите, в учебния процес на студентите от специалността “Индустриално
инженерство” дава основание да се направят следните изводи:
1. Представените приложни софтуерни продукти имат интердисциплинарен характер, като обединяват основните знания и умения в областта на
механиката, машинните елементи, автоматичното управление и компютърното проектиране.
2. Иновативните подходи на обучение и използването на допълнителни приложения на базата на
специализиран софтуер осигуряват необходима-

та широкопрофилна подготовка на студентите от
съответната специалност.
3. Обучение на студентите се реализира чрез
съвременни, водещи в технологията средства, използвани в индустрията, което отговаря на търсенето на инженери.
Широкопрофилната подготовка на бакалаврите по “Индустриално инженерство” ще им даде възможност за бърза адаптация в съвременните динамични условия на икономиката.
Литература
1. Ненов П., Д. Андреев, П. Стаматов, И. Спасов.
Курсово проектиране по Машинни елементи.
“Техника”. София, 2002.

SPECIALIZED SOFTWARE APPLICATION IN STUDENTS’ TRAINING ON
INDUSTRIAL ENGINEERING
Nedka Stancheva, Maria Рopova, Vasko Dobrev, Svetlin Stoyanov, Antoaneta Dobreva

ABSTRACT
Innovative methods for MATLAB and Solid Works application in students’ training on the specialty “Industrial
Engineering” are represented. Various opportunities for MATLAB application in the theory of automatic control are
examined. Particular applications that are developed with the help of Solid Works in the field of machine design are
introduced.
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КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОБЛЕМИ
И РЕШЕНИЯ
Недка Станчева, Димитър Станчев
Разгледани са някои проблеми на съвременното висше образование и е направен анализ за влиянието на
учебната програма върху качеството на подготовка на обучаваните. Предложени са конкретни решения за нейното
съдържание и въздействието й върху качеството на обучението.
Ключови думи: висше образование, качеството на образованието, учебна програма, самостоятелна работа
Key words: higher education , education quality, syllabus contents , independent work

Въведение
Българското висше образование е доказало,
че може да готви висококвалифицирани кадри. През
последното десетилетие обаче настъпиха значителни промени в общество, които предявиха нови изисквания към подготовката на кадри с висше образование [7,8,9]. В резултат на това съществено се
промениха характеристиките на българското висше образование. За кратко време от елитарно то
се превърна в масово, като в същото време се влоши качеството на подготовка на кадрите.
Съществени промени настъпиха и в европейското
образователно пространство. По същество това е
един естествен процес на развитие на човечеството,
който предполага промени в изискванията към различните свери на икономиката и обществото. В областта на образованието важна насока в това отношение са документите на Болонския процес за висшето образование.
През този период Министерството на образованието и науката (МОН) и Висшите училища (ВУ)
не успяха да реагират достатъчно бързо на изискванията от настъпилите промени в обществото и
да въведат необходимите такива в системата на
висшето образование и на обучението на
студентите. Освен това тези промени бяха много
динамични, а изискванията продължаваха и продължават да се формират и сега. На този етап, независимо от продължаващите промени в обществото,
може да се приеме, че изискванията към системата на висшето образование и обучението на студентите вече са се оформили.
Изискванията на обществото като цяло и на
работодателите в частност могат да се сведат до
следните основни такива [ 3,4,5,6,11,12 ] :
- организацията на работа на ВУ и подготовката на студентите да отговарят на изискванията на
държавните образователни стандарти;
- да има прозрачност и гаранции за обхвата,
обема и нивото на образованието и за постигнатото качество, в това число и външни независими доказателства за постигнатите образователни стандарти;
- студентите да имат изградени навици и умения за разкриване на проблемите и формулиране
на целта и задачите за тяхното решаване и органи-

зацията на тяхното изпълнение;
- да имат изградено иновативно мислене и навици и умения за неговото реализиране в конкретни условия;
- да имат приложни компютърни умения в съответствие с практикуваната специалност;
- да имат приложни и комуникативни езикови
умения поне по един западноевропейски език;
- да имат знания, навици и умения, които да
им позволят чрез самоподготовка или по пътя на
“продължаващото обучение” в кратки срокове да
започнат работа по други специалности от същото
професионално направление;
- да имат организационни, ръководни и изпълнителски умения и такива за работа в колектив.
Изложение
В тези условия някои ВУ в България сами разработиха виждания и предприеха действия в съответствие с изискванията на обществото и световните тенденции. В резултат на това в отделни случаи те постигнаха определени резултати, а с това
се създадоха и условия за подобряване качеството
на подготовка на студентите. Този подход за решаване на проблемите от висшите училища обаче
носи предимно рискове. Той може да забави така
желаните положителни промени в качеството на подготовка на студентите, в редица случаи може да се
окаже неправилен, непълен и като цяло да доведе
до понататъшно влошаване подготовката на това
поколение кадри. Необходимо е МОН срочно да
организира, подготви и предостави на ВУ необходимите нормативни документи. Те трябва да очертаят рамката, определяща обхвата на задълженията на ВУ и областта, в която да се разпростират
правата и инициативите им. Отчитайки казаното едни от най-важни елементи на тази рамка са системата за осигуряване на качеството и държавните
образователни стандарти.
В съответствие с настъпващите промени, чрез
Закона за висше образование (ЗВО) МОН задължи
ВУ да внедрят системи за осигуряване качество на
образованието, като предприе поредица от стъпки
(конкурси, семинари и др.) за да ги подпомогне в
тази им дейност [3,9,10,11,12,13] . За съжаление
на ВУ не бяха посочени рамката на системата по
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качеството и принципа за нейното разработване,
което забави, а в много случаи деформира идеята
за нейното изграждане. Необходимо е да се има в
предвид, че поради редициа специфични особености
на ВУ, те трябва да изграждат вътрешните системи за качество на образованието по свои критерии,
като задължително трябва да осигуряват външните
стандарти и ограничения.
До сега ВУ все още не разполагат с държавни
образователни стандарти, като система от основни параметри, приети в качеството на държавна норма за обхвата, обема и нивото на образованост,
отразяваща обществения идеал и отчитаща възможностите на реалната личност и на системата за достигане на този идеал [1,2,3]. В образователен аспект те определят задължителния минимум на съдържанието на основните образователни програми,
обема на учебното натоварване на обучавания и
изискването към нивото на подготовка на
завършващите. Световният опит и тенденциите в
разработването на тези документи показват, че те
носят характеристиките на днешното демократично общество, където отговорността и инициативата на личността са основен елемент за нейното
мотивиране. Съвременното виждане за стандарта
на образованието е базовият учебен план за дадено професионално направление и учебните програми по специалности, допълнени и развити от ВУ.
Тези учебни документи трябва да дават възможност на обучаваните успоредно с изпълнението на
задължителния минимум да се подготвят като индивиди и реализират своите инициативи. Това от
своя страна изисква по-свободни форми на
обучение, свързани предимно с изборност на учебни дисциплини, обема и формата на тяхното
изучаване, т.е. възможност за изява и реализиране на желанията на реалната личност според възможностите й и др.
В условията на висшите училища демократичната насоченоест на учебния процес е свързана
преди всичко със самостоятелната работа на
студента. Ето защо посочените два основни нормативни документа на МОН (системата за качеството и държавните образователни изисквания) трябва да отразяват самостоятелната работа на и със
студентите, като задължително условие за подобряване качеството на образованието. Навярно много от нас ще кажат, та нали всичко това е оразено
в Закона за висшето образование. За съжаление,
отразена е само идеята , без тя да бъде развита и
конкретизирана. ВУ трябва да виждат произтичащите
от тези документи задължения , права и възможности за реализиране на личните си инициативи.
Осигуряване на качеството е възможно само ако
всички тези документи, както и във всички други
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случаи са разработени в съответствие с изискванията за осигуряване на качеството.
През изминалите години МОН направи една
много важна крачка по пътя за утвърждаване на
новите изисквания към методите на подготовка на
студентите. То правилно намали общия хорариум
по професионални направления до 2200 – 2800
часа, като с това даде възможност на студентите
да реализират необходимостта от самостоятелна
работа [1,5,7,9] . За съжаление намаляването на
този хорариум не беше обвързано с други
изисквания, макар че се подразбираше, че се освобождава време за самостоятелната работа на
студентите. И до сега МОН не е обявило обаче целите и задачите на самостоятелната работа и нейните основни характеристики, както и стандартите,
които ВУ и студентите трябва да постигнат чрез нея.
Тук отново е необходимо МОН да обяви задължителната рамка на самостоятелната работа. На този етап от развитието на образованието учебният
план и особено учебната програма трябва да добият нова структура и съдържание. Учебният план
трябва да отразява възможността за изборност на
дисциплини от студента и формите на работа, които биха дали възможност на отделната личност
да се изяви и реализира своите желания и възможности в рамките на задължителния минимум и извън него. Важен елемент в това отношение е качеството на самостоятелната работа на и със студентите да бъде издигната на нивото на задължителните аудиторни занятия и тя да съдържа всички
елементи на един учебен процес – организираност,
контрол, оценяване и прозрачност. Преди всичко самостоятелната работа трябва да бъде регламентирана като обем, форми и методи на работа и да
бъде организирана, контролирана и оценявана и в
максимална степен да бъде прозрачна за работодателите[ 3,4,13 ].
Някои висши училища и преди всичко тези с
по-голяма автономия от държавните (свободните)
вече са предприели определени стъпки и реализират конкретни възможности за подобряване качеството на образованието. Всички посочени елементи на качеството на образованието обаче не биха
се реализирали напълно, ако МОН не посочи на
ВУ рамките и стандартите, които трябва да бъдат
постигнати при подготовката на специалисти с висше образование.
Посочените по-горе проблеми са много важни и всеки един от тях изисква отделно разглеждане.
Тук ще се спрем само на един тях, който считаме,
че не търпи отлагане и се изисква неговото бързо
решаване. Става дума за самостоятелната работа
на и със студентите. За да тръгнем и да решаваме
този проблем е необходимо да осъзнаем че:
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- вината за влошеното качество на подготовка
на студентите е предимно в нас преподавателите
и ръководителите на ниво ВУ и МОН;
- без демократизирането на учебния процес и
въвеждането на самостоятелната работа и издигането й на нивото на задължителните аудитирни
знятия, на този етап не е възможно да се постигне
така желаното качество на обучението;
- самостоятелната работа трябва да бъде организирана, контролирана, оценявана, а постигнатите от студентите резултати като обем, обхват и ниво да са прозрачни за работодателите и обществото.
Примерно виждане за отразяването на самостоятелната работа в учебната документация.
Самостоятелната работа задължително трябва да бъде отразена във всички университетски
нормативни, организационни и учебни документи
и материали по осигуряване качеството на образованието (правилници на ВУ, учебен план и учебна
програма, наръчника по качеството, документи по
атестиране и т.н. ). Тя трябва да се възприема като
съставна част от процеса на обучение на студентите и на работата на преподавателите със тях.
1. Цели и задачи на самостоятелната работа.
Самостоятелната работа е задължителна по
всяка дисциплина и за всички студенти и има за
цел:
- студентите да усвоят и възпроизвеждат преподавания в лекциите и упражненията учебен
материал;
- да придобият навици и умения за прилагането на изученото в конкретните условия на
практиката;
- да си изградят трудови навици и умения за
редовна ежедневна работа по всяка дисциплина
през семестъра.
2. Обем и осигуреност на самостоятелната
работа (време, материална база, учебни пособия,
организация на провеждането й и др.).
3. Форми на провеждане на самостоятелната
работа.
2.1. Самостоятелно изучаване на лекционния
материал и подготовка върху упражненията.
2.2. Самостоятелно прилагане на усвоения материал за решаване на конкретни задачи от
практиката.
4. Организация на самостоятелната работа.
3.1. Преподавателят организира, контролира
и оценява самостоятелната работа със студентите
и създава пълна прозрачност за всички дейности и
резултати.
3.2. През първата седмица в часовете за упражнения преподавателят разяснява на студентите
целта и същността на самостоятелната работа по
дисциплината и им раздава поименни писмени

Задания с указания за работа и необходимите задачи за изпълнение
5. Ресурси за провеждане на самостоятелната работа (кадрово и материално осигуряване).
4.1. Преподавателят осигурява всички учебни
материали, необходими на студентите за самостоятелна работа.
4.2. Материалите задължително се предоставят в библиотеката на СиДи и на страницата на
университета.
4.3. По лекциите и упражненията задължително има разработени записки на хартиен носител и
предадени в библиотеката.
6. Контрол върху ежеседмичната самостоятелна работа.
5.1. По обявени в интернет въпросници, в часовете за упражнения и по предварително обявен
график се прави задължителен текущ контрол (тест)
по всяка тема, като се поставя оценка за нивото на
подготовка на студента.
5.2. Студентът се допуска да продължи упражнението си при положение, че има положителна оценка от теста.
5.3. Оценката от текущите тестове се взема
под внимание при оформяне на окончателната оценка по дисциплината.
7. Оценяване на самостоятелната работа и на
текущата семестриалната подготовка по дисциплината. Окончателна оценка по дисциплината.
6.1. През първата седмица на семестъра се
провежда входящ тест по дисциплината
6.2. Всяка следваща седмица (в часовете за
упражнения по обявени в интернет въпросници и
по предварително обявен график) се прави задължителен текущ тест по всяка тема, като се поставя
оценка за нивото на подготовка на студента.
6.3. В края на семестъра преподавателят поставя осреднена оценка от всички задължителни тестове по дисциплината, която отразява нивото на редовната работа на студента през семестъра.
8. Мотивиране на студентите за редовна работа по дисциплината.
Мотивирането на студентите е свързано с:
7.1. Вписване на оценката в дипломното приложение в раздела от приложението “Самостоятелна и творческа работа”.
7.2. Предимство при получаване на стипендия, реализиране на мобилности и други.
7.3. Предимство при записване в по-висока
образователна и квалификационна или образователна и научна степен.
9. Осигуряване на качеството на самостоятелната работа.
Тук трябва да са отразени изискванията на системата на качество на образованието ( наръчника)
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към учебната програма.
10. Отразяване на самостоятелната работа в
дипломното приложение.
В дипломното приложение задължително се
отразяват и характеристиките на основните резултати от самостоятелната работа по дисциплината(обобщена оценка за самостоятелната работа, .
Заключение
За създаване на условия за подобряване качеството на обучението Министерството на образованието и науката приоритетно трябва да разработи съответни нормативни документи, които да
определят рамките (изискванията и стандартите) за
висшите училища при разработване на:
- системите за осигуряване качеството на
образованието;
- държавните образователни стандарти;
- самостоятелната работа на студентите.
Ако тези документи не бъдат предоставени
на ВУ има сериозна опасност процесът по подобряване и осигуряване качеството на подготовка да
продължава да се влошава.
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ABSTRACT
Problems of contemporary higher education are represented. An analysis of the influence of the training syllabus
on the quality of the students’ training is made. Particular solutions for the syllabus contents and its effect on the
education quality are suggested.
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Не подлежи на съмнение факта, че информацията играе съществена, дори историческа роля за развитието на цивилизацията. Първостепенното място, което тя заема в съвременния живот
се определя от практическото й използване едва
ли не във всички сфери на дейност, но най-вече в
икономическата, особено при прогнозирането на
икономическите процеси.
По принцип историческата роля на информацията от теоретичен аспект е оценена отдавна, а
от прагматичен аспект по-значими резултати са
постигнати в средата на миналия век с появата на
кибернетиката (Н. Винер, Г. Клаус) и футуристичните прогнози (А. Тофлър, Р. Арон, Д. Бел, Зб.
Бжежински). Едва през последните години на “информацията в икономиката” се обръща по - сериозно внимание. За нейното изключително значение
може да се съди и по определението на ХХІ в.,
като ера на информационното общество. Именно
това е основанието за избор на тази тема за анализ – да се разкрие характера на връзката между
информацията и възникналите на тази база информационно-комуникационни технологии.
Основните хипотези, при анализа на които се
доказва подобна връзка се съдържат в дихотомията, двойствената роля на информацията: първо,
като знание или систематизирана информация, повишаваща интелектуалните възможности на
обществото, която се възпроизвежда многократно
през призмата на науката и икономиката. Тя се
превръща в съществен фактор на производството;
2) Като смесено благо, което в случая означава
практическото използване на знанието от широката публика и приложението му в различните сфери
на обществено-политическия живот.
Етимологията на термина “информация” /от
лат. informatio – осведомявам) отразява съдържанието на връзкага между взаимодействащи обекти.
Не подлежи на съмнение факта, че еднозначно определяне на информацията няма. “Бащата”
на кибернетиката Норберт Винер я характеризира
като означаване на съдържанието, получено от
външния свят в процеса на нашето приспособяване към него (1), а Нобеловият лауреат по икономика К. Eроу подчертава, че тя противостои на неоп-

ределеността и е мярка за подреденост системите
(2). Освен това информацията е своеобразен алгоритъм за построяване на системите, осигуряващ
възпроизводството й, като функционално е свързана със средата на своето местоназначение (3).
За да разберем дълбокия смисъл на информацията и защо тя играе такава огромна роля в съвременната епоха следва да разграничим съобщението, (или посланието), интерпретацията (или
възприятието) и комуникацията. Съобщението /
message/ - това е веществен носител или предаван
(и продаван) продукт на интелектуалната дейност;
интерпретацията е “мисъл” т.е. придобивано знание; комуникацията е само операция по предаване,
транслация на информацията. На съвременния
етап на развитие на обществото именно тази операция на предаване е определящото, доминиращото звено в триадата; съобщение – комуникация –
интерпретация.
Тиражирането (а не създаването) на интелектуални продукти, предаването на сведения за тях
чрез печатните издания, телеграф, радио, телевизия,
лекции и семинари в рамките на системата за всеобщо образование, а днес вече и чрез мрежата
Интернет – ето какво отличава съвременното общество като информационно. От подобна гледна
точка зад термина информация се крие преди всичко комуникация като смесено благо, а не знание.
Икономическият аспект при анализа на информацията разкрива следните по-важни прояви:
- информацията е съвременен мощен фактор
на производството проникващ във всички сфери на
националната икономика, а чрез Интернет мощен
стимул нейната глобализация. Това й придава качеството на производствен отрасъл, на своеобразен вид икономическа дейност;
- практическото използване на информацията
я превръща в “невидима” стока т.е. в обект на покупко-продажба, което открива хоризонта на “информационната” индустрия;
- в качеството си на стока, тя първоначално
се представя публично благо, което се използва от
всички слоеве на обществото;
- информацията се превръща в основен структурен елемент на пазарния механизъм, който ре-
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дом с цената и полезността увеличава конкурентоспособността на продукцията и влияе върху равновесието на икономическата система;
- информацията е важен резерв за деловите и
правителствените кръгове, използван при вземане
решения и формиране на общественото мнение;
- всички без изключение свойства на икономиката се определят в крайна сметка от нейната
информационна природа т.е. са специфични прояви на свойствата на информацията;
Всички без изключение свойства и специфични черти на икономиката се определят в крайна
сметка от нейната информационна природа т.е. те
са специфични прояви на свойствата на
информацията. Общият извод, който се налага води до заключението, че информационният път на
развитие на икономиката се превръща в своеобразен синтез на екстензивния модел на икономически растеж за постиндустриалните икономически
системи.
По отношение на първата лансирана хипотеза,
връзката на информацията със знанието е двупосочна и въпреки това, те се различават едно от друго
помежду си. Принципната разлика между тях се
свежда до следните основни тези. Първата теза,

MC

U
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подчертава безспорния факт, че информацията е
първична, а знанието е вторично по повод историческото им развитие. Знанието е преработена
информация, подчинено на определена методология и методика. Информацията се предава чрез описание т.е. като се отговаря на въпроси от типа на
“кой”, “кога”, “какво”, “къде”, “колко”. Знанието се
предава / и преподава/ чрез инструкции (методически указания) или чрез отговори на въпроси от
типа на “как”, “защо” и т.н. Втората теза, макар и
вторично по своята природа знанието оказва обратно
влияние върху информацията. То започна да се разглежда като сфера на действие, ресурс или потребителска услуга. Във всички времена знанието е
било частна стока, но сега се превръща в обществена стока, публично благо, съществено условие
за производството.
Втората хипотеза се доказва с трактовката на
информацията като реципрочна на неопределеността “хаоса”, безпорядъка. В нейното най-широко
разбиране, информацията съществува в природата и в човешкото общество. В тази връзка се различава генетическа / наследствена /, поведенческа
(поведение на животните) и логическа информация,
присъща единствено на човека. Икономическата ин-
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формация по принцип е в структурния състав на
логическата информация. В този смисъл към икономическата информация в структурно отношение
обикновено се включват: общо - икономическа,
статистическа, конкурентна, финансова, търговска и маркетингова информация. От най-общ икономически и социологически аспекти информацията се превръща в основен елемент на процедурата по вземане на решение, особено при осъществяването на маркетинговите изследвания.
Именно в качеството си на смесено благо информацията в икономиката се характеризира с
двойственост от вторичен порядък; от една страна,
тя се превръща в съвременен фактор на производството, а от друга – като негов резултат, т.е.
като стока, невидима стока. При това, този термин
“смесено благо” следва да се разбира в неговия
широк контекст, не само като създаване на частно
публично благо, но и като комбинация и взаимно
превръщане на знанието в информация и обратно
от чисто икономическа гледна точка това означава,
че преминала през научната дейност и личната
интерпретация, тя се превръща в знание, а въоръжените със знания хора, обществото като цяло, произвеждат и преработват информация, за да я превърнат в ново знание и т. н. Това специфично благо с нематериален характер се реализира на информационния пазар, който пък от своя страна се
характеризира с определена специфика, изразяваща се в това, че не винаги е възможно еднозначно
да се определи оптималния размер на необходимата информация и нейната пределна цена, изхождайки от обичайните съотношения на пределните
разходи на получената информация и пределната
полза от нейното използване. Това е възможно само в определени частни случаи, когато кривите на
пределната полезност от използването на информацията и пределните разходи за нейното получаване се пресекат (Фиг.1.).
• U – полезност (ценност);

U

информация;
• MI –пределна полезност от използване на
информацията.
Графиката изобразена на фиг.1(а) отразява
обичайна ситуация, когато информацията е стока,
за която е осъществим принципа за намаляващата
пределна полезност. В дадения случай може да се
използват всички стандартни средства за определяне на оптималните цени и разходи. На графиката на фиг.1(b) е представен модел, при който всяка нова единица информация носи такава
полезност, както и предходната единица, но общата полезност расте , макар и заради това, че се
разширява знанието за увеличаващия се сегмент
на пазара. Графиката на фиг.1 (с) илюстрира
ситуация, при която всяка нова единица информация увеличава полезността от нейното използване.
Но, доколкото първоначалните разходи са по-малки от получения ефект, дотолкова има смисъл да
се увеличават разходите за получаване на информация само до точката на пресичане с кривата MI.
На фиг.1 (d) разходите до точката на пресичане на
кривите МС и MI не носят конгруентна полезност,
но могат да бъдат възстановени с излишъка, получен след пресечната точка. Впрочем, в този именно случай, да се определи еднозначно оптималната цена едва ли е възможно. След точките на пресичане на кривите, даже при ръст на разходите,
все едно придобиването на информация носи увеличаваща се полезност.
Освен разгледаните ситуации, обаче са възможни случаи, когато кривите на пределните разходи за получаване на информация и полезността
от нейното използване не се пресичат. Това графически изглежда така (вж.фиг.2):
Графиките на фиг.2 (а), (b) отразяват ситуации, когато всяко вложение в нова информация не
носи полезност, която да е достатъчна за покрива-
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• Q – количество информация;
• MC – пределни разходи за придобиване на
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не на направените разходи, макар че абсолютното
значение на полезността нараства. Графиката на
фиг.2 (с) описва модел, при който всяка единица
разход за информация, като се започне от началната, носи все по-нарастващ ефект, при това този
процес е безкраен.
От посочените модели се вижда, че на пазара
на информация са възможни ситуации, когато оптимума на съотношението цени и размера на информации се оказва недостижим, даже в най-благоприятния от описаните случаи.(фиг.2 (с)). Подобна
неопределеност и асиметричност на информацията съществува вследствие на експанзията при потреблението й във времето и пространството, за което стана дума по-горе.
Третирана в качеството си на фактор на
производството, информацията съдържа тези отличителни свойства и характеристики които й предават специфичния дихотомичен характер: разпространеност и рядкост, неизчерпаемост и
крайност. Независимо от това, че често част от информацията е обект на собственост и размяна, налице са широки възможности за нейното разпространение, на основата на което се генерират нови
знания. При това, правото на собственост (интелектуална собственост, авторско право и пр.) на
информацията, не само не противоречи на възможността за нейното максимално разпространение,
но го и предхожда.
От горе казаното следва, че изучаването на
същността на информацията и ролята й за развитие на ИКТ и съвременната икономика (която все
повече се превръща в информационна) се открояват две основни направления на нейния анализ:
първо, изследването на информацията като найважен фактор на съвременното производство и елемент на пазарната инфраструктура (подпомага
“свиването”на пазара); второ, изследване “производството” на самата информация и нейното участие във възпроизводствения процес.
Дихотомията на информацията дава възможност в по-конкретен план да се диференцират и
идентифицират два близки по значение термини
“бизнес интелект” /business intelligence – BI/ и «управление на знанията» /knowledge management –
КМ/. С първият термин обикновено се обозначават
средствата, даващи възможност на крайния потребител достъп и последващ анализ на приложните,
структурирани данни с цел прогнозиране и вземане на решение. Идеята за бизнес интелекта и наименованието му бяха предложени за първи път в
края на 80-те години на миналия век, но особена
популярност придобиват едва днес.
Управлението на знанията се превръща в научна дисциплина, която се характеризира със сво-
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ята универсалност, поради по широкия обхват.
Неотдавна между визираните термини се установи своеобразен конгломерат - бизнес интелект, поддържан от управлението на знанията /KM - Enabled
– BI/.
Анализирайки самия термин КМ може да се
разкрият най-различни тенденции в развитието на
информацията и свързаните с това информационни технологии. Терминът с 15 годишна давност първоначално е бил използван за обосновска на ново
направление в мениджмънта. Едва когато знанията се признават за икономическа категория, започват разработките на технологиите за тяхната
обработка. Интеграцията на КМ и технологиите позволява да се открият определени закономерности
в развитието на информационните технологии.
Съвременните сфери на приложение на компютрите могат условно да се разделят на три равнища:
Computation – свързана с изчислителните операции; Communication – това е преди всичко, равнището свързано с мрежата Интернет и съпътстващите я технологии; Cognition –току-що зараждащото се равнище, ориентирано към поддръжка на
мислителната, интелектуалната дейност, чиято област на приложение и знанието.
В числото на основните технологии, поддържащи НП влизат:
- обработката на данни и текстове /Data Mining, Text Mining/ - разпознаване на образи, отделяне на значими бази данни, намиращи се в
хранилища, във входни или изходни потоци.
Методите, използвани за целта се основават на статистическото моделиране, нейтронните мрежи, генетическите алгоритми и др;
- системи за управление на документооборота /Document Management/ - съхранение,
архивиране, индексиране, разпечатка и публикация
на документите;
- средства за организация на съвместна работа /Collaboration/ - мрежите Intranet, технологиите за групова работа, синхронни и асинхронни
конференции;
- корпоративни портали от знания;
- средства поддържащи вземането на решения /Decision Support/ - експертни системи, системи поддържащи дискусионни групи и т.н.
В заключение, следва да се отбележи, че дихотомията на информацията от икономически и
праграматически аспект създава възможност да се
разкрие природата на информационно-комуникационните технологии, потребността от тяхното развитие и ролята им за превръщането на икономиката в информационна, основана на знанието, такава каквато като стратегически цел е заложена на
срещата в Лисабон 2000 г.
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ABSTRACT
In the report author dives the role of Information and its knowledge and public good differentiation as a basis of
Information Communication Technologies (ICT) appearance. Information received by Internet may be separate on the
three levels: digital (for the calculations), communication (for the network and peripherals) and cognition (for the
thinking, intellectual activities of the knowledge).

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА – ИНТЕГРАЛНА
ЧАСТ ОТ ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
Улрих Боес, Райна Павлова, Снежанка Георгиева
Технически университет - София
Замърсяването на околната среда е един от големите проблеми на съвременното общество.
Защитата и мониторинга на околната среда е постоянна задача на всяка правителствена програма. Общите
усилия на европейските страни по отношение на устойчивото развитие на околната среда са довели до предложението на инициативата INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), имаща за цел да започне създаването на Европейска инфраструктурата за пространствени данни, която да доставя на потребителите услуги за
пространствена информация, с интегрирани общи стандарти и протоколи за осигуряване на съвместимост.
Един от Европейските проекти, реализиращи някои идеи на INSPIRE е проекта NATURE-GIS(Nature Preservation
and Geographical Information).
Статията представя целите и някои текущи резултати от този проект, както и препоръки, касаещи мониторинга на околната среда с използване на най-нови уеб-базирани технологии.
Kлючови думи: Информационни системи за околна среда, инфраструктура за пространствени данни, потребителски услуги за пространствена информация, Уеб - базирани технологии.
Key words: Environmental Information Systems, Spatial Data Infrastructures, Spatial Information, Web-based
technologies.

I. Въведение
Състоянието на околната среда, на природата,
е един от съществените фактори, влияещи на устойчивото развитие на обществото. За подържане
на устойчиво развитие на заобикалящата ни природа е необходимо да се осигури непрекснато й наблюдение - мониторинг, и нейното целенасочено
управление.
Защитата на околната среда и запазването щ
в добро състояние за бъдещите генерации би трябвало да бъде приоритетна задача за всяко правителство и за цялото общество. В действителност, в
Източно Европейските страни грижата за околната
среда все още се смята за лукс и се развива много
бавно. Причината за това са множеството проблеми като: проблеми в управлението-ограничени възможности за управление на околната среда; голям
брой различни организации, участващи в
управлението; липса на регулаторни механизми и
законови рамки; проблеми в технологиите- остарели технологии; различни скъпи и сложни ГИС
технологии, които изискват интероперативност; разнообразие и различие на специфични интерфейси,
предлагани от големите производители на ГИС;
проблеми в данните – различни формати на
данните; наличие на данни, които е трудно да се
открият и ползват и много други.
Съществуващите проблеми за устойчиво развитие на околната среда подчертават необходимостта от тяхното решаване. Значимостта на решаване на проблемите се оценява на различно ниво и
особено от Европейската Комисия (ЕК). През последните години са развити множество европейски
инициативи във връзка с околната среда , като:
Директива за видовете; Конвенцията от Аархус,

Шести действащ план за околната среда, GMES Европейска инициатива за привличане на
технологии, поддържащи знанието в услуга на подобро управление и сигурност на околната среда.
Една от значимите инициативи, INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Инфраструктура за Пространствени Данни в
Европа, се очаква да стане директива на ЕК през
2005 година. Целта на INSPIRE е да стимулира създаването на европейска инфраструктура за доспъп
и използване на пространствена информация в областта на екологията и защита на природната среда както и да определи архитектура и рамка на използване на пространствените данни за околната
среда.
Информацията за околната среда (често във
форма на географски/ пространствени данни) е от
огромно значение за планирането и управлението
щ. “Информация за околната среда” означава всяка информация в писмен, визуален, звуков вид или
в електронна база данни за състоянието на водата,
въздуха, почвата, флората, фауната, земните и природни места, както и за дейностите и мерките, влияещи върху тях, или за дейности и мерки, предприемани за тяхната защита (включващи административни мерки и програми за управление на околната среда).
Много често обаче данните са с лошо качество, неизвестни стандарти, представени са в специализирани ГИС и недостъпни за обществото на
местно, регионално, национално и международно
нива. Това е симптом на неефективна възвръщаемост и означава, че ползването на данните като
информация е скъпо и отнема много време. По
настоящем използването на възможностите на ге-
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ографската информация се затруднява от липсата
на стандарти, данни и на последователна , съгласувана политика за данните.
В тази насока инициативата INSPIRE на
Европейската Комисия ще отключи потенциала на
информацията и информационните услуги, по-точно на тези, които се отнасят до идентификация, достъпа и визуализацията на информацията в Интернет
среда. Стандартизацията на услугите за географска информация би отворила по-нататък нови пътища на комуникация, би стеснила разстоянето между Европа и нейните граждани.
Инфраструктура за пространствени данни
(Spatial Data Infrastructure - SDI) се дефинира като рамка, предоставяща технологии, стандарти и
механизми, и обединяваща политически и организационни мерки, финансови и човешки ресурси за
осигуряване на достъп и услуги до пространствени
данни за всеки потребител. Инфраструктурата за
пространствени данни може да се развива на
местно, национално, регионално, европейско или
глобално нива.
От това определение за инфраструктура за
пространствени данни се вижда, че един от елементите на инфраструктурата са технологиите.
II. Съвременни технологии
Интероперативност
Съвременните информационни технологии
създават изключителни възможности за революционизиране на достъпа до данни, комуникация и
обмен на информацията и за взимане на решения
от добре информирано общество на всички нива.
Това създава движение от достъпа от “задната
стая” към доспъта на “отворените врати” , което
представя ново предизвикателство към тези, които
търсят, управляват, създават и осигуряват достъп
до данни и информация.
Съвременните технологии предоставят много нови инструменти като: разпределени системи
и бази данни. Едно от най-важните изисквания на
тези технологии е взаимодействието - интероперативността (interoperability), което не допуска
“заключване” на специализирани технологии.
Интероперативността може да се дефинира като
възможността едно приложение, било то сървър
или клиент-приложение, да открие възможностите
на друго приложение, да ги разбере, и “в движение “ да ги използва от негово име. В бъдеще ще
бъде възможно да се обвържат няколко он-лайн услуги заедно в една “динамична верига”. Концепцията
за “интероперативни уеб услуги” се използва като
ключ към построяване на основни пространствени
бази данни, достъпни за всеки.
Интероперативността се постига като се създават стандарти, осигуряващи създаването на тех-

нологии, които да се използват от всеки.
Стандарти
Основните организации, създаващи спецификации в областта на пространствените данни и в
областта на Интернет са W3С консорциум (World
Wide Web Consortium) и OGC консорциум (OpenGIS
Consortium), работещ главно в областта на пространствените данни , използвани в уеб среда..
Един от най-разпространените стандарти е на
W3С консорциума, който дефинира HTML като база за работа в Интернет и създаде XML и уеб- услугите като нови технологии за бъдещето развитие
на уеб.
Консорциумът OGC, базирайки се на тези
стандарти, фокусира дейността си върху определянето на интерфейси за достъп и откриване на
гео пространствени данни в Интернет.
Дейностите на OGC имат една главна цел: да
формират нов глобален пазар на технологии за геообработка на географска информация и услуги.
Този пазар ще се разраства и една от причините за
това е, че днешната пространствена информация
е заключена в сложни и собственически системи традиционните географски информационни
системи, и че форматът на данните е ефективно
изолиран от най-големите информационни системи.
Друга причина е, че сега е период на изключителен
растеж в областта на доставянето на геометрично
управляеми геоданни, основани на образи и на
геоданни, предоставени от устройства с вградени
GPS. Третата причина е, че съвременните бизнес
модели все повече включват пространствена
информация. Бизнесът и правителствата изискват
технологии, които им осигуряват бърза връзка и
взаимодействие както между тях, така и с техните
граждани.
Всичко това дава основание на OGC да работи изключително активно за създаване на отворени
интефейси и протоколи, които са много подходящи за околната среда. Такива интерфейси са езика GML (Geographical Markup Language), който е
предназначен за пренасяне и съхраняване на гоеграфска информация, включваща пространствени
и не пространствени характеристики на географските данни и Услуги за уеб карти (Web Map Service- WMS), където е стандартизиран начинът, по
който клиентите могат да изискват картите и
начинът, по който сървърите описват данните, които те съдържат.
Програмата за Интероперативност (Interoperability Program) на консорциума OGC осигурява консенсусен промишлен процес за създаване, проверка
(тестване), демонстриране и внедряване на използването на интефейсите и протоколите, които осигуряват интеоперативна геообработка. Програмата
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за Интероперативност организира и управлява
Инициативи за Интервзаимодействие (Interoperability Initiatives), които са адресирани към нуждите на промишлеността и на правителствата.
Друга международна организация за стандарти
е ISO. Тя е стандартизирала концептуална схема
за метаданни за географска информация (ISO
19115 – Data Metadata), която дава възможност
на разработчиците на ГИС и софтуер да създават
приложения, които да осигурят съвместими методи за обработка на данни.
Стандартизирането на интерфейса за обслужване на метаданни (ISO 19119 – Service Metadata)
позволява голям брой приложения с различно ниво
на функционалност да имат достъп и да използват
географска информация.
Семантичната интероперативност е друг
проблем, който се отнася до доставката на данни в
определена мрежа. Целта на такъв инструмент като семантично взаимодействие е да се предостави
на хората възможност да разменят и използват наличните си локални данни в рамките на определена мрежа. Това означава, че след осъществяване
на достъп до данните, потребителят няма да има
проблеми с тяхното интерпретиране и разбиране,
поради използването на различни езици
(италиански, немски, холандски) и поради незнанието как тези данни могат да бъдат използвани. В
този случай ще може да се представи моделът на
данните като речник от обекти, които се използват
от сървърите. Използвайки такива модели, всеки
ще може да определи точното значение на всеки
атрибут на обекта, представен в съответната развита мрежа.
Софтуер с отворен код
Софтуерът с отворен код (Open Source Software OSS) обикновено се разработва чрез обществени поръчки и е достъпен за всеки на много ниска
цена или безплатно. Той не изисква заплащането
на лицензни такси и може да бъде разпространяван свободно. Потребителите имат достъп до програмния код на такъв софтуер, наричан “сорс код”
и виждат точно как той работи и могат дори да внасят промени в него. Именно от тук идва терминът
“отворен код”. Използването, модифицирането и
разпространението на такъв код се извършва по
правила, определени в присъединени към него лицензи за непатентован отворен код.
Терминът “отворен софтуер” се използва като кратка форма на “Софтуер с отворен код”.
Софтуерът с отворен код се нарича също и
Свободен софтуер.
Накои предимства на софтуера с отворен код
са:
• Нелицензиран;
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• Стандартизиран – такива колективи бързо
приемат и внедряват всички видове стандарти;
• интероперативен;
• приспособим – позволява на потребителя да
го настройва за своите решения;
• по-евтин.
Недостатъци:
• отговорността е на потребителя;
• потербителят трябва да се грижи и за поддръжката на кода и софтуера. Някои фирми предлагат подръжка на отворен код.
Предлаганият сега софтуер за ГИС с отворен
код е мощен, съгласуван със стандарти, напълно
поддържан и на ниска цена. Но истинските проблеми при ГИС са:
• високите разходи идват не от цената на
софтуера, а от данните – тяхното събиране и особено дигитализирането е много скъпо;
• използването на ГИС от неспециалисти – необходимо е всеки да може да използва такива системи без да има експертни знания за конкретния
софтуер.

него

III. Проектът NATURE-GIS и резултатите от

Важен за България проект в тази област е проектът на Европейската Комисия Nature-GIS, който
обединява организации от цяла Европа, действащите в областта на защитените територии. Основни
задачи на проекта са: да подкрепя европейската
политика в посока на екологията, като повишава и
разпространява знанията относно използване на информационните и ГИС технологии в областта на
околната среда; да създаде и развие пилотна програмна среда за обществен достъп до данни и информация за околната среда, която е събрана в
различни места на страни от Европейския Съюз и в
присъединяващите се страни.
За да постигне целите си първа стъпка на проекта бе да проведе изследване във всички партньорски страни с цел да установи:
• основните “играчи”, участващи в управлението на защитените области в Европа (потребители
и експерти в областта на информационните технологии и на опазване на природата;
• кой държи данните и информацията значима за управлението на защитените области;
• какви са инфромационните и комуникационни технологии и техните услуги, използвани в
организациите;
• какъв тип данни и информациия тези ораганизации изпозват, поддържат или биха искали да
имат в бъдеще,
• как организациите съхраняват, извличат, анализират и разпространяват тези данни и информация.
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Изследването бе проведено и в България от
фирма УРСИТ ООД, координатор за България по
проекта NATURE-GIS, и бе подпомагано и от
Технически Униврситет – София. Разработеният за
тази цел въпросник бе разпространен до правителствени, неправителствени и академични организации
общо 30 на брой, от които бяха върнати попълнени
20. Ето някои резултати:
Собственици и доставчици на данни за защи-

тените области в България са държавни организации. Данните съществуват на твърд носител или в
електронни файлове. Аналоговите данни са основно книги, формуляри, записки, карти и видео
филми, докато цифровите данни са цифрови
снимки, текстови файлове, електронни таблици и
файлове бази данни. Географската информация е
в растерни или векторни карти (фиг. 1).

Фиг. 1. Среди, използвани за съхранение на данни
Покритието от данните е главно на национално,
регионални и местно ниво. Много малко организации имат международно покритие на данни.
Тематичният обхват е в областта на екосистемите
и биологичните видове и първоначално се получава
чрез дигитализиране на хартиени карти. Достъпът
до данните в изследваните организации е ограничен и където е осигурен, той обикновено е безпла-

тен. В организациите, където достъпът се заплаща,
обикновено той се определя от вложените разходи,
които трябва да се възстановят.
Използването на ГИС в България е широко разпространено – 75% от изследваните организации
ги прилагат в работата си. А що се отнася до софтуера , се оказва, че основно се работи с
ArcView2.x/3.x и PCArcInfo (фиг.2).
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Фиг. 2. Използване на ГИС софтуер от изследваните организации
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IV. Пан-Европейска мрежа за защитени територии
Част от изследването на проекта Nature-GIS
имаше за цел да анализира изискванията и предложенията, задени от изследваните организации, за
бъдещ портал за Пан-Европейска мрежа за защитени територии. Отговорилите на тези въпроси български организации изявяват желание първо да получат услуги за търсене като: връзка с каталога на
сърверите с данни; преглеждане на каталога и предварително преглеждане на източниците на данни;
възможност за добавяне на избрания слой от картата с едно кликване с мишката. На второ място
те биха желали да имат достъп до сървери за растерни и векторни карти и възможност за припокриване на резултатните карти от различни източници;
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навигиране из получените карти и визуализиране
на техните легенди, както и възможност за търсене на информация за избраните слоеве и техните
обекти.
Създаването на тематичен портал на проекта
NATURE-GIS се реализира на основата на изследванията и има за цел да предложи решение на всички тези проблеми и да осигури ефективно споделяне на пространствена информация за околната среда на локално, национално и глобално ниво.
Проектираният и изграден портал се базира
на стандартите на W3C и OGC консорциумите, осигурявайки публичен достъп до висококачествена и
обстойна информация, касаеща природозащитните организации в Европа (фиг.3).

Фиг.3. Тематичен портал Природа-ГИС
Освен, че осигурява и разпространява наличната пространствена информация през Каталога,
този портал дава достъп и до няколко примерни
уеб страници (use cases), съдържащи карти и данни за защитени области в страните- партньори в
проекта.
България също участва със свой пример.
Българският възел (http://gis.biodiversity.bg/) съдържа информация за парка Витоша. Изграден е на
три нива, като първото ниво предлага карта на
България с обозначени защитените територии. От
ниво на обща информация за парка Витоша се минава на второ ниво с карта на парка и възможност
за избор на обекти от него, които се визуализират
на трето ниво.
V. Заключение
Опазването на природата и защитените видове представляват комплекс от проблеми. Те варират от управлението и планирането на околната сре-

да до социално – икономическите аспекти и касаят
много различни организации, групи по интереси и
отделни индивиди с разнообразен културен и технически произход. Много от тези проблеми имат
силен географски елемент, но използването на ГИС
технологии често е ограничено поради липса на разбиране и комуникация между ГИС експертите и
крайните потребители.
Организациите, свързани със защитените територии вече са обединени в общност, но голямото
количество формати на данните, разнообразието
от предлаганите интерфейси, липсата на взаимодействие между тях и липсата на централизиран
каталог на наличните онлайн услуги ограничава възможността поделят и използват резултатите от работата извършена вътре в общността от други нейни членове.
Предизвикателство за проекта NATURE-GIS е
да построи прототип за използване на инфраструктура за пространствени данни за защитените ра-

356

Улрих Боес, Райна Павлова, Снежанка Георгиева

йони в Европа като една от първите инфраструктури в Европейския съюз, съответстваща на препоръките на директивата INSPIRE. Успехът на прототипното приложение ще зависи от това доколко то
задоволява дискутираните по-рано изисквания да
интегрира разработчиците и притежателите на софтуер в прототипна инфраструктура за пространствени данни, както и да доставя качествени и лесни
за използване указания.
Повишаването на знанията и изградената ПанЕвропейска мрежа за защитени територии ще про-

вокира използването на ГИС от съответните организации, както и бъдещото поддържане на тази
мрежа, което от своя страна ще поощрява развитието на ГИС софтуер. Тази мрежа ще има понататъшно влияние и върху регионалното развитие
и териториалното планиране и икономическото развитие на отделните региони и страни в Европа.
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ABSTRACT
The pollution is one of the biggest problems of the modern society.
The protection and monitoring of the environment is a permanent task of each government programme. The
common efforts of the European countries in the sense of sustainable environment development have brought to the
proposal of the INSPIRE initiative (Infrastructure for Spatial Information in Europe), intending to trigger the creation of
a European spatial data infrastructure that delivers to the users integrated spatial information services linked by common standards and protocols to ensure compatibility. One of the European project realising some of the ideas of
INSPIRE is the project NATURE-GIS (Nature Preservation and Geographical Information).
The paper presents the objectives and some current results of that project as well as the recommendations
concerning the environmental monitoring using the lattest web based technologies
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УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА В КОРПОРАТИВНАТА
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ПРИ НЕПРЕКЪСВАЕМИТЕ
ПРОИЗВОДСТВА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Галин Милчев
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Изграждането на корпоративна система за управление е индивидуален процес за всяко предприятие. Нейната
функционалност се състои в динамичния многомерен анализ на консолидираните данни на предприятието,
насочен към поддръжката на следващите аналитични и навигационни видове дейност.
Решаващо предимство на съвременните информационни системи е във възможността ползователя сам да
осъществява интерактивна работа с отчетите, мигновено да получава резултата първоначално на екрана, а след
това на хартиен носител.
Управлението на ефективността на бизнеса (Business Performance Management -BPM) може да се реализира
чрез приложения за решаване на комплексни задачи, по бюджетирането, финансовото планиране, анализа и
контрола. BPM-системите позволяват да се свържат понятия като мисия на фирмата, стратегия на развитието,
цели, дългосрочни планове, средносрочни перспективи, устойчиво развитие и др.
Ако предприятието планира изграждане на корпоративна управленска система, трябва да следва логиката
на последователността на фазите на управление. Освен чисто приложните функции BMP притежава и интегриращи качества, позволяващи да се обединят в единна информационна среда всички работни места.
При производствата с непрекъсваеми производствени процеси преобладаващата част, от които са химични,
от особено значение е включването в общата информационна система на системата за мониторинг и устойчиво
развитие.
Ключови думи: информационни системи, бизнес, управление
Key words: information systems, business еfficiency, management.

Въведение
През последните няколко години методите за
управление значително се променят под влияние
на по-динамичната външна среда и необходимостта от пренастройване на бизнеса. В отговор на тази потребност се развиват съвременните информационни системи на бизнеса, както и появата на
съвкупност от методи, които чрез информационните технологии да осъществяват анализ и моделиране на структурите и процесите във фирмата.
Основната цел на управлението на всяка организация е повишаване на ефективността й. Тя се
реализира чрез системата за управлението ефективността на бизнеса ВРМ (Business Performance
Managemеnt), която е съвкупност от приложения
за решаване на комплексни задачи, по
бюджетирането, финансовото планиране, анализа,
контрола и др.
При съвременните условия практически е невъзможно една фирма независимо от нейните размери да осъществява ефективна стратегия и тактика без използуването на някаква форма или система за информационно осигуряване[1].
Използуването на съвременните информационни системи в управлението на бизнеса не осигуряват автоматично успех, респективно повишаване на ефективността на системата за управление.
Самите системи за управление на фирмите се
внедряват не за да облекчат труда на отделни работници (автоматизация), а за да повишат ефек-

тивността на цялото предприятие и на първо място
на ръководството на предприятието. Правилното използуване на ЕRP (Entrprise Resurse Planning) - системата способствува за преобразуване на производствените данни в информация, която при наличие на компетентно ръководство става знание как
предприятието да използува своите активи найефективно.
По редица обективни причини ръководството
на предприятието може основно да курира процеса на внедряване на ERP системата, докато с внедряването се занимава “екипа за внедряване”,
участниците, в който не са на най-високите степени на йерархията в предприятието.
Внедряването на корпоративна информационна система за управление –ERP в предприятието е
свързано, както с промени в състава на активите,
така и в персонала. При активите се появяват нови
нематериални активи, които трябва да се откупят в
най-кратки срокове и да започнат да носят икономически ефект [2]. Придобиват се нови знания в
предприятието повишаващи компетентността на
персонала до равнището на водещите и накрая
трайно се закрепват навици и умения за работа с
информацията в мениджърите и останалите специалисти в предприятието [3].
Дискусия и резултати
Самият процес на внедряването на ERP-системата трябва да се разглежда като начало на непрекъсната дейност за непрекъснато усъвършенст-
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вуване на бизнес-процесите, това означава, че екипа по внедряването трябва да се преобразува в екип
за системно усъвършенствуване на процесите в
предприятието. По този начин тя трябва да катализира формирането на нова корпоративна култура.
Управлението на ефективността в корпоративната информационно бизнес система намира израз в две направления:
- първото направление е определянето и управлението на възвръщаемостта на инвестициите
свързани с внедряването на корпоративната информационна система (КИС);
- второто направление е свързано с повишаване на доходността и осигуряване на устойчиво
развитие на фирмата.
С внедряването на съответната система за управление на базата на съвременните информационни технологии се цели реорганизация на управлението на производството, реализацията и услугите на предприятието чрез нова бизнес платформа.
Управлението на ефективността на този етап се
реализира чрез целите, които се залагат в проекта
в направленията на производството търговската
дейност и финансите.
Производствените цели могат да се дефинират като максимално производство при приемливо
качество, ниска себестойност. Средства за постигането й са рационалното натоварване на оборудването, организиране на ритмичност на производствения процес.
Търговските цели са максимално удовлетворяване на търсенето на потребителите с готова
продукция. Средствата за постигане на целта са
да се произвежда толкова колкото може да се
реализира; създаване на оперативни задели за максимално бързо удовлетворяване исканията на
потребителите, индивидуализация на продукцията
според изискванията на потребителите и постоянно обновяване на асортимента.
Финансовите цели са по направление максимизиране на печалбата от собствените и заемни
средства. Постигането на целта се реализира посредством ускоряване обращаемостта на краткотрайните активи, намаляване на издръжката и операционните разходи, балансиране на текущите плащания и постъпления с цел ритмично финансиране на дейността на предприятието.
Внедряването на интегрираните корпоративни
информационни системи за управление дават възможност на предприятието да решава въпросите
по пласмента, производството и доставките в единен производствено търговски контур, което му осигурява синергичен ефект от приеманите управленски решения при отчитане на всички цели на
предприятието.
В състава на управлението на разходите от

внедряване на корпоративна информационна система за управление се включват разходите по създаване и внедряването на системата по направленията:
- анализ на текущите бизнес процеси в предприятието;
- конфигуриране и формиране на системата;
- преоценка на бизнес-процесите;
- обучение на ползвателите;
- определяне на спецификата и разработване
на решения;
- подаване на данните в системата и контрол
върху системата;
-настройка на системата и одит след внедряване;
- лиценз и поддръжка на системата
- лиценз и поддръжка на професионалната система за управление база данни;
- допълнително оборудване;
- изразходвано време на персонала за обучение и внедряване;
Общите разходи за КИС ще варират в зависимост от обхвата на проектираната система.
Ефективността от внедряването на КИС е свързана с общото управление на ефективността и
областите, в които може да се реализира изгода.
Разбира се това може да се осъществи само при
положение, че има пълно внедряване на системата,
адаптирана към конкретните условия на даденото
предприятие. Тези области са по направленията:
увеличение на дохода, намаляване на операционните разходи и подобряване управлението на
запасите. По първото направление реализирането
на изгоди ще бъде от:
- нови продукти;
- ефективно ценообразуване;
- увеличаване обема на реализация;
- увеличаване на стойността на една сделка
за сметка на допълнителни услуги.
Съкращаването на операционните разходи ще
се реализира по направленията:
- намаляване на трудовите разходи;
- намаляване на материалните разходи;
- намаляване на променливите разходи;
- намаляване на косвените разходи.
Подобряването на управлението на запасите,
а от там и намаление на разходите ще се реализира чрез:
- намаляване на равнището на запасите от суровини и материали;
- намаляване размера на незавършеното
производство;
- намаляване запасите на готова продукция.
КИС наред с другите инструменти използвани за подобряване на бизнеса дава възможност на
персонала на предприятието да работи по-
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ефективно. Квалифицираният персонал се освобождава от несвойствени дейности, като по този начин
може де се пренасочи към реализирането на нови
технологии. Това произтича от обстоятелството че
ефективната КИС изисква непременно препроектиране на бизнес процесите в предприятието.
Равнището на изгодите, които предприятието
получава при подобряване на планирането и управ-
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лението в КИС в известна степен ще зависи от типа на бизнеса и неговата сложност. Примерно по
един начин ще стоят нещата в едно химическо производство със серийно (поръчково) производство и
едно многотонажно (масово) производство. По тези причини евентуалните изгоди от подобряване на
производствената система и дейността може да варира в известни граници (таблица 1).

Таблица 1

№
1
2
3
4
5
6

Фактори
Намаляване на складовите запаси
Използуване на производствените площи
Общи трудови разходи (преки и косвени)
Намаляване на отпадъците
Разходи по отстраняване на дефекти
Доходи от увеличаване на капитала

Покрай универсалните системи на стандарта
ERP за големи предприятия и холдинги, включващи
референтни модели за всеки тип производство и
обслужващи всякакъв брой ползватели, на пазара
на програмно осигуряване, се предлагат и системи за най-масовия сегмент на пазара, а именно
средния и малък бизнес. Стойността на внедряване на подобни системи е значително по-ниска в сравнение с решенията на база ERP-системите за големи предприятия.
Ефективността на КИС е непосредствено свързана с прилагането на други системи за управление като система за управление на качеството (СУК)
на база ISO 9001:2000, системата точно на време (Канбан- JIT) и др., които изискват сериозно
препроектиране на бизнес процесите и са високоефективни само при подкрепата на съвременните
информационни системи за поддръжка на управленските решения.
В съответствие със световната практика, при
по-задълбочен анализ между няколко системи от
един и същи клас, всеки проект трябва да се разглежда като стратегическа инвестиция, която се откупува от подобряване на управленските процеси,
повишаване ефективността на производството, намаляване на издръжката.
Основните параметри, по които се оценява една система са нейната функционалност, стойност,
простота при ползване, доставчика и общата
оценка.
Внедряването на ERP-системите може да се
разглежда като начало на процеса на значително
подобряване организацията и управлението на производството и предприятието като цяло. За успешната реализация на това е необходимо да се отчита,
че именно хората работещи в предприятието могат да използуват или не използуват методиките
заложени в основата на дадена информационна

Ориентировъчно откупване % от-до
20 – 50
30 – 50
10 – 30
20 – 50
10 – 60
10 – 30

система. Това определя голямото значение на програмата за обучение и осигуряване на регулярно използуване на методиките на ERP.
При цялата динамика в развитието на пазарите, системата за управление на вътрешните ресурси на предприятието MRP-ІІ, ERP, винаги трябва да се разглеждат като основа и скелет за удовлетворяване потребностите на бизнеса и по нататъшно изграждане на архитектурата на информационната система.
Трябва да се изследват системите и тяхното
развитие Докато благодарение на автоматизацията
и интеграцията на бизнес операциите ERP-системите могат да повлияят на практическите резултати от работата, те не отразяват промените свързани с разширяване на възможностите на деловата
активност, разработването на пазара, увеличаване
на продажбите и ефективността на бизнеса.
Комбинация от тези процеси, обединени в една
система, формират концепцията за планиране и
управление на бизнеса (Management Planning and
Control-MPC)..
Настъпва времето на интегрираните пакети
приложения, поддържащи най-ефективните методи на стратегическо планиране, бюджетиране,
прогнозиране, финансова консолидация, управленска отчетност и анализ. Използвайки MPC-приложения фирмите могат едновременно да свържат
стратегическите планове, операционните бюджети
и наличните стоки с прогнозираните показатели, като се осигуряват неограничени възможности за анализ и се отстраняват редица сериозни проблеми,
свързани с целостта на данните и неефективните
времеви разходи.
Всички условия за осъществяване на бизнеса
и измененията в тях, като появата на нови направления на дейността, разширяване на продуктовата
линия, промени в системата на доставките, монти-
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ране на оборудване с друга технология и др., изисква незабавна трансформация на засегнатите бизнес-процеси. Съществуващият модел се коригира,
като се осигурява адаптация на бизнес процесите
към промените в условията а от там и ефективен
механизъм за управление. Този процес се осъществява чрез непрекъснат мониторинг и анализ на бизнес процесите в резултат, на което се разкриват и
отстраняват дублиране на функции, тесни места в
производството, прекомерни разходи за някои
операции, несъгласуваност в дейността и др.
Оптимизацията може да се реализира чрез непрекъснато усъвършенствуване (еволюционно) или
чрез периодични радикални промени (революционно).
Управлението на процесите в интегрираната
информационно управляваща система се осъществява чрез ефективното взаимодействие, както вътре във фирмата, така и навън с околната среда.
Това дава възможност да се намали транзакционната издръжка вътре и извън фирмата и по този
начин за се повиши ефективността на бизнес
процесите.
Внедряването на корпоративните информационни системи за управление на бизнеса (ERP) има
за цел оптимизиране организацията на производството и управлението на предприятието, което е
свързано с подобряване на бизнес процесите BPI
(Business Process Improvement). Практически съвършенството е невъзможно, но е необходимо непрекъснато усъвършенствуване, което да съответствува на повишаване ефективността от бизнеса.
Усъвършенствуването на бизнес процесите,
респективно повишаване на ефективността им може да се осъществи на пет нива. Първото ниво е
свързано с известна неопределеност и дисбаланс
на търговските, производствените и финансовите
цели. При него липсва системно виждане и предприятието се разглежда като съвкупност от отделни
елементи.
Второто ниво се характеризира с наличието
на баланс в производствените, търговските и финансови цели. При него има настроена система за
отчетност и контрол на основните мероприятия в
организацията и бизнесът придобива по устойчив
характер, като основните бизнес процеси са повторяеми и управляеми. Те имат описание и се правят опити за тяхната качествена оценка. Това дава
възможност за реализация на някои проекти, които
обаче не са на равнището на оптимизацията.
Третото ниво е това на оптимизацията. При
него процесите са оптимизирани, като са напълно
формализирани, както в производството, така и в
управлението Процесите са стандартизирани , документирани и обединени в единен информационен
поток. Налице е възможност за получаване на опе-

ративна информация за качеството на използуваните ресурси и извършване на анализ по основните аспекти на управленската дейност. Това означава че е осъществено нормиране на процесите,
въз основа на което се постига оптимизация на
планирането.
Четвъртото ниво е свързано с адаптацията на
бизнес процесите. На този етап BPI се характеризира с това, че приоритетите се изместват към
оценка на качеството на процесите. Формират се
вътрешно корпоративни стандарти, чрез които се
цели количествено измерение на всички процеси.
Стратегическите и оперативните планове получават количествена оценка . Те са взаимосвързани,
като обратната връзка прави възможно ефективното съгласуване между оперативното и стратегическото ниво на управление.
Последното пето ниво се характеризира с икономичността и гъвкавостта на бизнес-процесите.
При него предприятието може да управлява качеството на процесите по цялата верига, включително
доставките, производството, пласмента и
обслужването.
Усъвършенствуването на бизнес процесите в
предприятието и повишаването на ефективността
на бизнеса е свързано с непрекъснато повишаване нивото им. Прехода от едно ниво на BPI към
друго предполага:
- набор от взаимосвързани процеси, които при
съвместно използуване водят до постигане на набора от цели, задавани при входа на даденото ниво,
т.е. ключовите процеси;
- общи принципи за процесите, определящи
какъв трябва да стане процеса, за да осигури достигането на набора от цели, задавани на изхода на
даденото ниво (практики);
- технологията за реализиране на цикъла на
BPI т.е. използуването на определен набор от методики влизащи в ERP-стандартите и стандартите
на системата за управление на качеството.
Прехода от едно към по-високо ниво на базата на ERP-системата предполага използуване на
определен набор от ключови практики, върху използуването на които се базира ERP-системата. В
основата му е заложено предварителното моделиране на бизнес-процесите и внедряването им в
практиката.
Като критерий за оценка на прехода към следващо ниво на BPI се определят само тези процеси,
които са необходими за дадени преход. Всички
оценки на процесите от по-ниското ниво се отчитат
на по-високото, но са по-детайлизирани по отношение на изискванията към тях. От тази гледна точка прехода от едно ниво на BPI към следващото
ще предполага използуването на :
- набор от взаимосвързани процеси, които при
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съвместното си изпълнение довеждат да постигане на набора от цели, зададени на изхода на даденото ниво на BPI т.е. ключовите процеси;
- общи принципи на процесите определящи какви трябва да станат процесите, за да осигурят постигане на целите, зададени на изхода на даденото
ниво на BPI т.е. ключовите практики;
- технология за реализиране на цикъла на BPI,
т.е. използуване на методи и информационни
технологии.
Постигането на целите в рамките на ключовите процеси за даденото ниво на BPI, определя съответствието на организацията на това ниво. Ако
дори една цел или един ключов процес за нивото
на BPI не е достигнато, то и организацията не съответствува на това ниво. Самите ключови процеси могат да се разчленят на управляващи, организационни и осигуряващи. При BPI не се дефинират
всички процеси, които имат отношение към жизнения цикъл на продукцията.
Прехода на предприятието от едно ниво на BPI
към друго се нарича цикъл на BPI. При всеки цикъл
се използуват определен набор от методики, влизащи в ERP- стандартите и стандартите на системата по качеството.
Ефективността на управлението при съвременните информационни системи е свързано с ключовите процеси и икономическия ефект от прехода
от едно към друго ниво. Така прехода от първо на
второ ниво предполага използуването на ключови
процеси, които при съвместно изпълнение водят
до достигане на цели за внедряване на нов бизнес,
т.е. модели на предприятието на база на методиката ва MPPII и технологията на ERP система.
Ключовите процеси при достигане на второ ниво на BPI са: управление на изискванията на
клиентите; планиране; диспечеризиране на
производството; управление на снабдяването; управление на складовите запаси.
Практическото използуване на MPRII при реализацията на нов бизнес модел ще доведе до съкращаване на логическия (времето за придвижване
на материалните потоци) и производствения цикъл.
Съкращаването на двата цикъл наред с прекия ефект води и до косвен ефект по отношение
на:
- намаляване на частта на непроизводителния
труд при съкращаване на процесите не носещи добавена стойност;
- съкращаване на търговския цикъл чрез по
стройна организация при сключване на контрактите за покупка и продажба;
- повишената гъвкавост за реагиране на потребностите на потребителите.
Фиксиране на фазите за внедряване на нов
бизнес-модел се осъществява само след като
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предприятието започне да получава реална икономическа изгода от използуването на MRPII.
Успешното използуване на усъвършенствуването на бизнес процесите-BPI, като направление
за ефективното им управление се базира на три
области на знанието
- информационните технологии;
- човешкия фактор;
- бизнес методиките.
Първата област на усъвършенствуването на
бизнес процесите е свързана с развитието на информационните технологии в направленията:
- използуване на професионални операционни системи;
- използуване на професионални системи за
управление база данни;
- използуване на ERP системи като ядро на
интегрираните информационни корпоративни
системи;
- използуване на кооперативни технологии за
компютърна поддръжка на паралелно съгласувана работа на екипи сътрудници над един проект;
- използуване на система за управление на
знанията за организиране на хранилища и търсене
на неструктурирани документи.
Развитието на бизнес методики т.е. бизнес
платформите като напрпавление на усъвършенствуване на бизнес-процесите ще включва четири
направления, а именно:
- методики за управление на качеството (на
базата на стандартите ISO);
- методики за организация на операционния
мениджмънт (ERP-стандарти);
- методики за управление на изискванията и
конструкторските разработки;
- методики за моделиране на бизнес процесите (SADT, IDEF0, DFD, UML).
Развитието на областта свързана с човешкия
фактор определя психологията на труда и е насочено към решаване на задачи като:
- внедряване на принципа на лидерство (отстраняване на недостатъците на производствената
система, а не на отделни работници);
- повишаване значимостта и инициативата на
всеки работник;
- премахване на бариерите между производствените звена, образуване на плоски работни групи използуващи едхократичността (компетентността), опиращи се на информационните технологии и организиране на динамично и неформално
разпределение на правата и задълженията на сътрудниците от групата;
- формиране на корпоративна култура и повишаване компетентността в организацията;
- внедряване на философията за тоталното управление на качеството и организацията на произ-
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водствените процеси точно на време.
Посочените принципи и подходи в управлението на ефективността на бизнеса са особено актуални за непрекъсваемите производства. При тях в
значителна степен въвеждането на съвременните
информационни системи води до повишаване нивото на моделиране, а от там и на съгласуваност в
бизнес процесите, което значително повишава икономическата ефективност на производството.
Внедряването на интегрирана система за управление на базата на съвременните информационни системи създава възможност за реализиране на комплексно управление и взаимодействие с околната
среда.
Мащабните проекти за информационни технологии (ИТ) e свързано, със сериозните структурни и организационни промени за оптимизиране на
управлението. В предприятията с непрекъсваемо
производствени процеси от химията и металургията се преминава към фаза - внедряване на други
модули в интегрираната система за управление и
интеграцията им със специализираните информационни системи за екомониторинг. Това ще доведе до значително стабилизиране на дейността на
предприятията и тяхното устойчиво развитие.
Управлението на ефективността на бизнеса е
непосредствено свързано с усъвършенствуването
на системата за управление.
Заключение
Управлението на бизнес процесите е необходимо поради това, че няма стопанска организация,

която да няма бизнес процеси и да не извършва
неефикасни бизнес процеси. Това налага тяхното
описание и препроектиране, тъй като лошо организираните бизнес процеси, водят до лоши
резултати. Ако се автоматизират, те водят още побързо до лоши резултати. Затова целта на описанието на бизнес процесите е свързано с внедряване на ЕRP, измерване, оценяване и оптимизация на
бизнес процесите, както и интегриране, наблюдение и контрол на изпълнението на бизнес процесите.
Внедряването на ERP системата също налага допълнително оптимизиране на бизнес модела в като се вземат предвид стандартни бизнес практики,
поддържани от съответната система.
Управлението на ефективността на бизнеса
т.е. нейното повишаване е непосредствено свързано с усъвършенствуването на системите за
управление, което пък е невъзможно без използуването на съвременните информационни системи
за управление на бизнеса
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MANAGEMENT OF THE BUSINESS EFFICIENCY IN THE CORPORATIVE
INFORMATION SYSTEM IN THE UNBREAKABLE PRODUCTIONS AND
THE STABLE DEVELOPMENT
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ABSTRACT
Building up of corporative system for managing is an individual process for each enterprise. Its functionality
consists in the dynamic multiple analysis of the summary data for the enterprise, directed towards the maintenance of
the next analytic and navigational types of activities.
The main advantage of the nowadays information systems is that the customer can realize interactive work with
reports, getting the results immediately on screen and after that on paper all by himself.
Business Performance Management (BMP) through its applications for developing of complex problems in budgeting, finance planning, analysis and control allows to associate concepts like firm mission, developing strategy, aims,
long – term plans, mid - term perspectives, stable development etc.
If the enterprise is planning to build up a corporative management system, it must follow the logic of the consecutiveness of the ruling phases. BMP possess integrative characteristics, which permit to unite all work places in one
information area.
In productions with unbreakable processes (most of which are Chemical ) it is very important to include the
monitoring system and stable development in common information system .

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

ЛОГИСТИЧНИ СТЪПКИ ЗА ЕЛЕКТРОННА БОРСОВА ТЪРГОВИЯ С
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ - II ЧАСТ
Сава Димов, Ангел Донков
Бургаски Свободен Университет - Бургас
В съвременни условия електронната борсова търговия с финансови инструменти все по-бързо нараства.
Тази търговия е особенно привлекателна за юридически и физически лица. В статията се представя една реална
възможност за търговия с финансови деривативи. Предлагат се един проект от няколко логистични стъпки за
участие на дилъра на определена борса. Прави се преглед на този вид “хазарт”, сравнителен анализ на критериите за избор на лицензиран on-line брокер, избор на алтернативи за участие, конкретни практически стъпки и
оценка на риска. Изследването е актуално и оригинално на фона на неразвития у нас електронен деривативен
пазар.
Ключови думи: електронна борсова търговия, финансови инструменти, финансови деривативи, логистични стъпки, лицензиран оn-line дилър, оценка на риска, електронен дериватен пазар, Чикагска фондова борса,
борсов и извънборсов пазар.
Key words: electronic stock trade, financial instruments, financial derivates, logistic steps, licensed on-line broker, risk assessment, electronic derivative market, Chicago Board Options Exchange, exchange and over the counter
markets.

Бурното развитие на телекомуникационните
технологии, в това число Интернет както и новите
реформи в законодателството на САЩ откриха
пред частните инвеститори нови възможности за
достъп по борсовите площадки в големите финансови центрове. Електроната търговия с финансови
инструменти се осъществява по няколко начина, а
именно:
• чрез брокерски посредник, който задължително е лицензиран за извършване на посредни-

ческа борсова дейност;
• директно, чрез пряк достъп до съответна специализирана борса.
Необходимо е да отбележим, че в зависимост
от възможностите за инвестиране и целите, които
сме си поставили можем да изберем една от двете алтернативи. Едната и другата платформа за
търговия имат както преимущества, така и определени недостътъци, които се коментират от
анализаторите. 1

Internet-брокер
Достойнства
1. Достъпност за частния инвеститор.
2. Простота на достъпа - стандартна телефонна линия, чрез
определен провайдер, интерфейс на основа на Web-браузер.
3. Ниски комисионни.
4. Не изисква допълнително оборудване.

Недостатъци
1. Наличие на посредник при провеждане на
операцията.
2. Отсъствие на контрол за изпълнение на
заявките.
3. Невъзможност за отмяна на лимит-ордера.
4. Трейдерът не вижда котировките от Level 2,
което намалява възможностите за прогнозиране
на цените и увеличава риска.
5. Заявките
на
Интернет-брокерите
и
маркетмейкърите не могат да бъдат изпълнявани
по най-добрата цена.
6. Вероятни затруднения в предаването или
потвърждаването на заявките.

Пряк достъп
Достойнства
1. По-добра картина за ситуациата на пазара - котировки от
второ ниво (NASDAQ-Level II), професионален обем на
информацията.
2. Възможност за изпълнение на маркет-ордера по най-добрата
цена, търгувайки вътре в спреда.
3. Висока надежност на програмното опезпечаване.
4. Автоматически отчитане на сделките, печалбите/загубите,
позициите.
5. Възможност за директно прилатане на всяка стратегия и
тактика в т.ч. трейдинг.
6. Пълен контрол върху заявките..
7. Възможност за търговия преди и след риска.

1 Източник: http://www.interstock.ru

Недостатъци
1. Необходимост от по-сложно
програмно обезпечаване

и

скъпо

2. Високи изисквания към качеството на линията.
3. По-слаби анализи за пазара, фундаментални и
технически стъпки.
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При използването на електронни трейдърски
технологии като E*TRADE, AMERITRADE или
e.Schwab, сделката се осъществява на основа на
текущи котировки, който използва Вашия брокер по
компютърната система. Интернет-брокерите действат по законите на пазара, а именно задължително определят няколко пункта за себе си чрез професионална система за електронен достъп
(платформа). Частните инвеститори получават пряк
достъп до пазара. Това е компютърна система, която Ви позволява по електронен път да се достави
ордера непосредствено на борсата. Така например,
Interstock 2 предоставя пълен професионален комплекс от продукти и услуги за ефективна работа
на американските фондови борси NYSE и AMEX и
в електронната система NASDAQ. Ставайки клиенти на Interstock Вие ще получавате безплатни
консултации по откриването на сметка в една от
крупните клирингови къщи на САЩ и работа на американския фондов пазар. Средствата по сметката
на всеки клиент са защитени от американското законодателство и застраховани на сума от $ 100
млн. Платформата предлага:
• Операции на американския фондов пазар;
• Обучение;
• Информационно обезпечаване.
Частните инвеститори на платформата имат
възможност да търгуват следните производни финансови инструменти:
• фючърсни контракти;
• опционни деривативи.
Фючърсният контракт е стандартизиран договор за покупка или продажба на определена стока.
Съгласно контракта едната страна (купувача на
контракта) се задължава да “купи” стоката, а другата страна (продавача на контракта) – да “достави” (продаде) стоката по продължение на изтичане
срока на контракта. Условията на стандартния контракт се определят от:
- стоката (индекси, валута, злато, нефт,
пшеница, цветни метали, едър рогат добитък) и други финансови инструменти;
- количеството на базовия актив (сума по контракта в щатски долари, евро или друга валута, обем
на нефта в барели, обема на пшеницата в бушели,
едър рогат добитък в фунтове).
Валутният опцион - контракт между купувачите и продавачите, който дава на първите право, но
не и да налага върху тях задължението да купят
определено количество от дадена стока по определена цена в определен промеждутък от време, не-

зависимо от пазарната цена на стоката. Специалистите смятат, че “използвайки опционните стратегии значително се намалява риска от валутните
и стоковите операции. Следователно, организацията на пазарите не може да премине без фючърси
и опции. Опциите са два вида: за покупка (call) и за
продажба (put) на определен базов продукт, които
могат да бъдат “In-the-money”, “At-the-money” или
“Near-the-money” и “Out- the- money”
Процедурата за работа с фючъси и опции на
фючърси чрез новата платформа Alaronline 3.0 3
изисква:
1. Да се избере необходимия продукт;
2. Да се определи на коя борса този продукт
ще се търгува чрез http://www.interstock.ru/fo/
futures_exch_fo.phtml;
3. Да се намери потребителски достъп до
Web-сайта на съответната борса или борсов
посредник.
Спецификата на контракта включва: месец на
търговия; време на търговската сесия; размера на
контракта; символ; търгували се на пода или по
електронен път; максимално движение на цените.
Ако фючърса има опциони, то тогава е необходимо да се намери спецификата на опционния
контракт, страйковата цена (strike price) и “крачката” на нейната промяна;
4. Да се изяснят маржовите залоги;
5. Правилно да се постави поръчката на пазара чрез коментираната платформа;
6. Възможните алтернативи за доставка на поръчки в търговската платформа са:
• Валутни контракти:
- British Pound;
- Euro FX;
- Russian Ruble;
- Swiss Franc;
- Japanese Yen
• Контракти за метали:
- Copper;
- Gold;
- 100 oz Gold;
- Silver
• Контракти на нефтопродукти:
- Light, Sweet, Crude Oil
• Контракти на индекси:
- E-mini Sp 500;
- E Nasdaq;
- Sp 500
• Контракти на бонове:
- 10 Yr Notes;

2 INTERSTOCK е официален представител (статус IB) на крупната американска клирингова къща - Alaron
Trading Corporation.
3 http://www.alaron.ranweb.com/login/alr.asp
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- 30 Yr Bond.
Търговете за фючърсни контракти се извършват във формата на аукцион на специални площадки (pit) на стоково-фючърсни борси и по електронен път. На световните фючърсни пазари централна роля се отрежда на стоково-фючърсни борси на САЩ, сред които са:
• Chicago Mercantile Exchange (CME);
• Chicago Board of Trade (CBOT);
• New York Mercantile Exchange (NYMEX);
• New York Board of Trade (NYBOT);
• One Chicago
Европейските стоково-фючърсни борси се
представят на континентална Европа чрез:
• London International Financial Futures and
Option Exchange (LIFFE);
• London Metal Exchange (LME);
• International Petroleum Exchange (IPE)
Новите условия за откриване на сметка
показват, че “американския фондов пазар е достъпен”, защото величината на началния депозит е снижена до $ 5000, а минималната комисионна е
$ 9.95 за трейд. Вашите финансови възможности
и мотиви за търговия показват, че Вие можете да
изберете оптималния пакет от услуги:
- Пакет услуги “Analytic”
Този пакет идеално подхожда за търговия с
американски ценни книжа не само за трейдъри, но
и за аналитици, изследващи фондовия пазар на
САЩ. На ползвателя се предоставя работно място
в търговската зала на Interstock. Основно отличие
на пакета е минималния депозит от $5000;
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- Пакет услуги “Trader”
Смята се, че идеалното решение за частните
инвеститори е да извършват повече количество сделки и разполагащи с начален депозит в размер на
$5000-$10000. Пакетът дава възможност активните трейдери да ползват неограничено количество сделки, да получават специални условия за работа и в последствие да преминават към категорията на професионалистите;
- Пакет услуги “Professional”
Предназначен е за професионални трейдери,
както частни, така и юридически лица. Даденият
пакет разглежда откриването на собствена трейдерова сметка в клиринговата къща Penson Financial
Services.
На ползвателите пакета услуги на компанията Interstock се предлагат още:
• най-доброто програмно обезпечение за пряк
достъп към търговете на американските борси;
• постоянно информационно и аналитично
обслужване;
• достъп до трейдинговата зала, която да е
оборудвана с всичко необходимо;
• риск-мениджмънт;
• консултации при откриване на сметка.
Разглежданата платформа предлага следните форми за откриване на сметка:
Откриването на сметка се извършва отделно
за юридически и физически лица чрез регистрационна форма: “Вход за регистрирани ползватели на
платформата”
Инструкции по трансфера на парите може да

Ситуация:
Ако в даден
момент спре
нарастването
на
производството
на вакцина
против грипа
CHIR. Покупка
на такива
“силни ценни
книжа” се
предлага на 2ро и 3-то ниво
Фибоначи, а
именно: $33,05
и $32,72. Ще
бъдат закупени
3500 акции по
средна цена
$33,04.

Графика №1

366

Сава Димов, Ангел Донков

Къде да искаме
продажба?Трябва да
начертаем ниво
Фибоначи на по малка
вълна, опирайки се на
максимум и минимум в
интервала с 13 до 14
(Графика №2).
Продажба на първо
равнище е $33,39. В
нашия случай е
необходимо да се
постави лимитна
поръчка, защото под
това ниво Вие не
можете да продадете.
В реалния случай 3500
акций CHIR са
продадени по цена
$33,27. Печалбата е:
33,27-33,04=0,23 с
0,23с*3500=$805 Всяка
операция се е
извършила за около 10
минути.

Графика №2

За плавни
движения се
препоръчва да се
приемат
краткосрочна
10-мин. позиция по
графиката. Така, в
момента
компанията UTSI
се насочва към
последното ниво
на съпротивления
на 3-то равнище
Фибоначи (61,8%
отскок), а именно:
$19,16. Бяха
изразходени 2000
акции UTSI по
цена 19,13.

Графика №3
се получи директно на адреса:
Harris Trust and Savings;
111 W. Monroe Chicago, IL 60603;
Swift Address: HATRUS44 ABA # 071-000288;
Credit: Alaron Trading Corporation; Customer
Segregated Funds Account;
Account # 165-083-7 Further Credit to: [Your
name and account number]
4 Виж за подробност: http://www.interstock.ru

Следващата логистична стъпка включва пример за стратегия на дей- трейдър. 4
В продължение на няколко години дей-трейдерите са използвали Ниво «Nasdaq II”, за да си помогнат при вземане на решение за осъществяване
на сделките. Nasdaq предлага нова група от търговски инструменти: DepthView; PowerView; и
TotalView. DepthView показва общия интерес (обем
на поръчките) на пазара чрез ценовите равнища.
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Къде да търсим
покупка? Трябва да
начертаем
равнището
Фибоначи на помалка вълна
(Графика №4).
Нивото на първия
откат (38,2%) на
покупка е $18,72.
В реалната ситуация
покупката е
произведена по цена
по-голяма от $18,77.
Печалбата ще бъде:
19,13 - 18,77= 0,36 с
0,36с*2000 = $720
Всяка операция е
заела около 2 часа.

Графика №4
Ако дей-трейдърите към своя репертуар от технина по-високо ценово равнище.
ки прибавят DepthView, то според компанията
Освен това новите правила SEC и NASD за дейMerril Lynch, ще получат II ниво PowerView обедитрейдъри 5 предлагат минимален депозит за дейтнено с DepthView, използвайки по-ниска цена.
рейдъри $ 25000 с увеличена покупателната споTotalView прави DepthView по-съвършен, разкрисобност в “рамо”, мащаб 1:4.
вайки “скрита” информация за обема на специфичВ по-обобщен вид нашият проект се реализиното ниво (скритите резервни поръчки на висше
ра по следните 2 нива логистични скъпки: “Задълравнище) и показва кой пазарен участник го изполжителни, подготвителни стъпки”; “Концептуален
зва на пазара и в какъв размер от поръчката. Така
модел за приложение на логистиката в електроннапример, ако 5000 акции са на второ ниво и 20
ната борсова търговия”. (На Вашето внимание са
участника съответстват на него, то TotalView ще
следващите схеми №1 и №2)
показва всеки пазарен трейдер, неговите поръчки
Level 1
“Задължителни,
стъпки”

подготвителни

I. Аналитични материали за трейдъри
II. Пряк достъп до фондовия пазар
? Търговска система за пряк достъп;
? Търговия с фондови индекси чрез системата за пряк достъп;
? Система за електронен достъп до търгове;
? Сравнение на системите за пряк достъп и търговия с Internet брокер;
? Схема за откриване на сметка.
III. Школа за начинаещи трейдери
- професионално обучение;
- енциклопедия на трейдъра;
- стратегия и тактика на трейдера;
- съвети и рекомендации за успешни трейдъри.
IV. Игри и тренажьори
 игра “Interstock Station Pro”;
 виртуални тренировки;
 обучаваща игра NASDAQ Level 2 с технически анализ.
V. Енциклопедия ECN и презцентър
3 описание;
3 основни ECN;
3 система за изпълнение на малки поръчки;
3 презцентър на ECN.

Схема №1
5 Такива участници на пазара, които извършват 4 или повече търговски сделки за 5 търговски дни.

368

Сава Димов, Ангел Донков

Level 2
“Концептуален
модел за
приложение
на
логистиката
в
електронната
борсова търговия”

1. Преглед на инфраструктурата, средата и на “хазарта” - електронна борсова
търговия с финансови инструменти.

2. Избор на алтернативи за участие: трейдинг чрез Internet брокер или трейдинг чрез
пряк достъп (преимущества и недостатъци).
3. Анализ на сравнителните критерии на брокерските посредници: “Firstrade”;
“Schwab”; “E*Trade”; “Datek”; “Waterhouse”; “Interctive Brokers”, “Ameritrade” и
“Interstock” по отношение:
1) Минимален депозит за откриване на сметка;
2) Задължение за изпълнение на Market order;
3) Котировки в реално време;
4) Индикация за текущото състояние на портфейла;
5) Допълнителни комисионни за сделки над определен обем;
6) Лихвен % при кредитиране по маржинални сметки;
7) Предоставен margin (съотношение 1: ?).
4. Изготвяне на концепция и проект за конкретна търговия с определени деривативи.
5. Инфонмоционно осигуряване: подходяща интернет връзка, подходяща компютърна
техника, абонамент за “on-line” пазарна информация в реално време (абонамент за
наколко източници - “Wall Street Jornal” и “Routers”).
6. Софтуер за електронна търговия (“E-Signal”).
7. Софтуер за технически анализ, т.е. графичен софтуер (платформи “MetaStock” и
“TradeStation”)
8. Платена информация за ниво II по дадени поръчки на NASDAQ и NYSE.
9. Анализ на риска от търговията.

Схема №2
В хода на разглеждания практико-приложен
аспект на логистичните стъпки при електронната
търговия с финансово производни инструменти, ние
достигнахме до следните два логически изводи, а
именно:
• В съвременни условия електронната борсова търговия с финансови деривативи все повече ще
нараства. За успешното участие в такава търговия
е необходима определена брокерска платформа,

висока професионална подготовка, която да бъде
съчетана с адекватна психологическа нагласа;
• Системният логистически подход е приложим с успех в електроната борсова търговия с цел
реализиране на спекулативни, хеджингови и арбитражни позиции, посредством две по-обобщаващи
стъпки, които да включват задължителна, подготвителна подготовка и конкретен концептуален модел за приложение.

LOGISTIC STEPS FOR ELECTRONIC STOCK TRADE WITH FINANCIAL
INSTRUMENTS - PART II
Sava Dimov, Angel Donkov
Burgas Free University – Burgas, Bulgaria

ABSTRACT
Nowadays the electronic stock trade with financial instruments is increasing fast. This trade is especially attractive
to corporate bodies and physical persons. The present article presents a real opportunity for trade with financial
derivates. A project is proposed with several logistic steps for participation of the dealer at a particular market. This kind
of “gambling” is being examined, as well as a comparative analysis of the criteria for selection of a licensed on-line
broker is made, selection of alternatives for participation, specific steps and risk assessment. The research is topical and
original on the background of the electronic derivative market which is still not very well developed in the county.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА РАЗМИТАТА ЛОГИКА ПРИ
ОЦЕНЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИЯ СТАТУС НА ФИРМА
Галина Куртева, Пенка Георгиева
Бургаски Свободен Университет - Бургас
Разработката и реализацията на корпоративна стратегия, която в най-голяма степен съответства на бързопроменящите се бизнес условия става изключително важна част от дейността на всяко ръководство. Предпоставка
в процеса на формулиране на стратегията на фирмата е оценката на конкурентният й статус. Целта на доклада
е да покаже възможностите на теорията на размитите множества при оценяването на конкурентния статус на
фирма.
Ключови думи: оценка на конкурентен статус; размита логика
Key words: assessment of competitive strength; fuzzy logic

В литературата съществуват различни подходи за формиране на комплексна оценка за конкурентния статус на фирмата. При конструирането
на показателя “конкурентен статус”, според Арналдо Хакс, следва да се включат ключови фактори за
успех, които кореспондират с основните функционални дейности и върху които фирмата може да
влияе. Изборът на тези фактори не е лесна процедура. Според А. Хакс са възможни два начина за
тяхното определяне. Единият - чрез въвличане в
екип на ключовите ръководители от всички управленски нива на фирмата, които колективно да идентифицират и оценят тези фактори. Това усилие
представлява процес, който изисква от мениджърите интелегентност, опит, знания за отрасъла и
характеристиките на бизнеса. Другият начин изисква работа със стандартен списък от значими вътрешни фактори. Според автора това не е препоръчителен метод, защото ангажира мениджърите с
детерминирани параметри и значения на
факторите. [3]. В един такъв списък А. Хакс включва
следните фактори: пазарен дял; търговски екип;
маркетинг; обслужване на клиента; научно-развойна дейност; производство; дистрибуция; финансови средства; имидж; ширина на продуктовата
линия; качество; компетентност на ръководството.
Биха могли да се изброят още много аналогични набори от показатели за оценка на конкурентния статус на фирмата, използвани от различни
изследователи. Това ще позволи да се направи
извода, че структурирането на показателя конкурентен статус зависи от възможностите, познанията,
опита на изследователя – консултант; спецификата на обекта на изследване (конкретната фирма);
целите на изследването; възможностите за осигуряване на необходимата информация по всеки
показател; както и особеностите на общата икономическа ситуация и конкретната пазарна такава.
Една примерна процедура за извеждането на
системата от показатели е следната: на екип от
експерти се предлага списък от възможни показатели за оценяване на степента на привлекателност
на даден пазар и конкурентния статус на фирмата

на този пазар. Предварително се описва значението на всеки един, за да се елиминират семантичните различия. Всеки експерт има възможност да
добави и други показатели. Ако се направят няколко итерации, ще се оформи окончателният списък
от показатели, които ще се използват за количествено оценяване на степента на привлекателност на
пазара и конкурентния статус на фирмата.
След идентифицирането на показателите, които ще формират общата оценка за конкурентен
статус на фирмата следва да се пристъпи към тяхното оценяване поотделно – нормално разпределение според “панел на експерти”, статистически
доклади или субективни оценки.
Посредством експертна оценка може да се установи процентът на влияние на всеки показател,
участващ при формиране на оценката за конкурентния статус на фирмата по скалата от 0 до 100.
Тази скала е позната на респондентите, което позволява да се постигне максимална реалистичност
на отговорите.
Степента на влияние на показателите при формиране на оценките за конкурентен статус на фирмата позволява да се определят индивидуални рангове на всеки показател по мнението на отделния
експерт. Ранг 1 получава показателят, който е с
най-висок процент на влияние според съответния
експерт. Показателите с еднакъв процент на влияние получават един и същ ранг, равен на средното аритметично на поредните им места.
Обработването на тази информация позволява да се ранжират показателите по степен на важност и въз основа на това да се определи теглото (
значимостта) на всеки един от тях при оценяване
на конкурентния статус на фирмата. Теглото на
всеки показател е от 0 до 1. Колкото по-близка е
стойността му до 1, толкова по-голяма е неговата
индивидуална значимост при оценяването конкурентния статус на фирмата.
Оценяването на конкурантния статус следва
да се извършва при прилагането на следните
правила:
• експертите оценяват конкурентния статус на
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фирмата на даден пазар по всеки показател, като
използват следната скала:
оценка 1 – много нисък конкурентен статус
на фирмата по съответния показател;
оценка 2 – нисък конкурентен статус;
оценка 3 – среден конкурентен статус;
оценка 4 – висок конкурентен статус;
оценка 5 – много висок конкурентен статус.
• средната претеглена оценка Xiпо отделните
показатели, използвани за установяване на
конкурентния статус на фирмата може да се получи
по следната формула:

Xi =

1 n
∑ EOij .Gi , където
n j =1

j- експерти (j=1…n)
i - показатели за оценяване на конкурентния
статус на фирмата (i=1…n)
EOij – оценка на експерт j за конкурентния статус на фирмата по показател i
Gi– тегло на показателя i
Минималната средна претеглена оценка (min
Xi) се получава при условие, че всички експерти
поставят минимална оценка на всеки показател от
предложената скала, а максималната оценка (max
Xi) при условие, че поставят максималната оценка.
Минималната и максималната стойност на претеглената оценка определят интервала на възможните стойности на показателя “конкурентен статус”.
Комплексната оценка за конкурентния статус
на фирмата се получава като сумата от средната
претеглена оценка за конкурентния статус на фирмата по всеки отделен показател се раздели на броя
на показателите.

KC =

1
N

N

∑X
i =1

i

КС – конкурентен статус
Xi – средна претеглена оценка на конкурентния статус по показател i
N– брой показатели.
• привеждане на получената оценка към интервала от 0 до 1 - получената оценка за конкурентен статус на фирмата се използва за определяне
на позицията на дейността на фирмата в портфейлни матрици, в които интервалните скали по двете
оси обикновено са от 0 до 1. За целта получената
стойност на показателя “конкерентен статус на
фирмата” може да се приведе към този интервал
по следния начин:

X i − min X i
Y −0
= i
max X i − min X i 1 − 0
Xi – претеглена оценка на конкурентния ста-

тус по показател i, от структурата КС;
min Xi – минимална стойност; max Xi – максимална стойност.
Yi– новата стойност на показателя i в интервала от 0 до 1
Тази процедура е успешно приложена на практика във фирма “Победа” АД. В резултат на което
се установи следния набор от 11 показатели за
оценка на конкурентния статус на фирмата на пазара на бисквити – пазарен дял, ръст/спад на пазарния дял, лоялност на потребителя към продукцията на фирмата; обхват на дистрибуторската
мрежа; ефективност на дистрибуторската мрежа;
осигуреност на фирмата с квалифициран персонал;
пределна ефективност на капитала; патентно-правно
равнище на стоката; ширина на стоковата
номенклатура; дълбочина на производствената
линия; технологични предимства. Изпълнението на
процедурата по оценяване бе изпълнена при спазване на гореописаните правила, като бяха използвани 6 независими експерта. Оценката на конкурентния статус на фирмата конструирана по единадесетте показателя е 0,60, което показва, че фирмата е постигнала относитилно ситабилна, средна
конкурентна позиция на пазара, на който предлага
своя продукт.
Един алтернативен на предложения метод на
експертните оценки за оценяването на конкурентния статус е метод, основан на размитата логика.
За целта се анкетират се n експерта по два
въпроса:
(1) Как оценявате значимостта на даден показател при оценяването на конкурентен статус на
една фирма?
(2) Как оценявате конкурентния статус на вашата фирма по всеки от предложените показатели?
Предварително на експертите е предложен
списък от примерни показатели за оценка на конкурентен статус и кратка характеристика на всеки
показател.
Броят на показателите е N, възможните отговори на въпрос (1) са числа от интервала [0;100], а
на въпрос (2) – от множеството \1,2,3,4,5\.
Получените от анкетите оценки на експертите за
значимостта на различните показатели се въвеждат като входни данни, пресмята се степента на
принадлежност към съответните размити
променливи, прилагат се правила за агрегация и
като резултат се получава размитата променлива
EOF. Променливата EO* е получена след дефъзифицирането на EOF и е аналог на степента на значимост на съответния фактор. (фиг.1).
Конкурентният статус (КС) се получава както
при метода на експертните оценки: като средно
аритметично на произведенията от степента на зна-
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Оценяване конкурентния статус на фирма
Експертно мнение 1
Експертно мнение 2

EOF

Експертно мнение 3

EO*

min

.....
Експертно мнение n

KC
Фигура. 1. Пресмятане на конкурентния статус на фирма със средствата на рамитата логика
никаква” (almost none), “слаба” (weak), “средна”
(medium), “силна” (strong) и “много силна” (very
strong) (фиг. 2 ). Изборът на вида на размитите
променливи се основава на предимствата размитите триъгълни числа, които се използват в теорията за размитите множества. Алгебрата на размитите триъгълни числа е с най-ниска степен на сложност – задават се с две линейни функции. [5]

чимост на всеки показател (EO*) и експертната
оценка за конкурентен статус на фирмата по всеки показател (Dij).
Описание на модела. Входни данни са експертните мнения за значимостта на съответния
фактор. За да се получи степента на значимост на
фактора се използват размити променливи, чийто
стойности са пет размити триъгълни числа “почти

почти
никаква

слаба

0

25

средна

много
силна

силна

1

50

75

100

Фигура. 2. Размита променлива експертно мнение e-o(i) с елементи размити триъгълни числа
“почти никаква” (almost none), “слаба” (weak), “средна” (medium), “силна” (strong) и “много силна”
(very strong)
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Таблица 1. Параметри, задаващи размитите триъгълни числа.

Променлива
почти никаква
слаба
средна
силна
много силна

ляв край
0
0
30
55
85

връх
0
25
50
75
100

Параметрите, задаващи триъгълните числа са
показани в таблица 1.
След получаване на степените на принадлежност, върху тях се прилагат пет правила от вида “ако...то”
1. If (e-o(1) is almost none) and (e-o(2) is almost
none) and ... and (e-o(n) is almost none) then (EOF is
almost none)
2. If (e-o(1) is weak) and (e-o(2) is weak) and ...
and (e-o(n) is weak ) then (EOF is weak)
3. If (e-o(1) is medium) and (e-o(2) is medium)
and ... and (e-o(n) is medium) then (EOF is medium)
4. If (e-o(1) is strong) and (e-o(2) is medium) and
... and (e-o(n) is medium) then (EOF is medium)
5. If (e-o(1) is very strong) and (e-o(2) is medium) and ... and (e-o(n) is medium) then (EOF is medium)
За дефъзифициране на получената промелнива EOF е приложен методът на център на тежестта [7]. Този метод е често използван, заради достатъчно добрата си точност и прецизност.
Съответната числовата стойност се пресмята по
формулата

десен край
15
45
70
100
100

ЕО∗ =

∫ x.µ ( x ) dx
∫ µ ( x ) dx

където

EO*

е

дефъзифицираната

стойност, µ ( x ) е функцията на принадлежност и x
е изходната променлива [6].
Най-накрая се пресмята и конкурентния статус
на фирмата по формулата

1
KC =
N

K ( i ) − EO∗ ( i )
∑
4.EO∗ ( i )
i =1
N

където коефициентите К(i) се пресмятат по
формулата K ( i ) =

1 n
D ( i, j ).EO∗ ( i ) за i∑
n j =1

1,…,N.

При реализирането на този модел в
програмната среда MATLAB бяха използвани
N=11 и n=6 за фирма “Победа” АД. Входните
данни и получените стойности на EO* и KC са
показани в таблица 2.

Таблица 2. Резултати за фирма “Победа” АД
1
2
3
Фактор
Експертно
90
90
50
мнение 1
Експертно
90
90
95
мнение 2
Експертно
80
80
60
мнение 3
Експертно
80
60
0
мнение 4
Експертно
60
70
80
мнение 5
Експертно
85
50
75
мнение 6
Степен на
значимост
0,8271 0,8271
0,6145
на фактора
Конкуренте
0,6794
н статус

4

5

6

7

8

9

10

11

90

90

60

80

50

90

60

60

55

85

90

70

85

70

85

60

70

80

70

60

65

50

60

80

90

60

70

80

80

70

50

90

50

65

50

80

50

60

60

80

70

30

50

90

90

60

70

90

0,6248

0,8198

0,6355

0,6681

0,6155

0,7072

0,6283

0,505
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Представената процедура за оценка на конкурентния статус по метода на експертните оценки е
лесно приложима на практика. Реализацията й може
да се извършва от група за стратегическо планиране (комитет) във фирмата. Голяма част от необходимата информация за показателите, използвани
за оценяване на конкурентния статус на фирмата
може да се получи от маркетингови изследвания,
клъстърни анализи, финансови разчети. Анализът
на тези показатели позволява да се интерпретира
начина на използване на ресурсите на фирмата,
от гледна точка на финансовото й състояние; да се
установи отличителната компетентност на
фирмата; да се разкрие нивото и качеството на
осъществяване на управленския процес във
фирмата, от гледна точка на постигнатите
резултати.
Приблизително еднаквите крайни оценки за
степента на конкурентния статус на фирмата
показва възможността на практика да се използват
и двата метода.
Оценяването на конкурентния статус с помощта на средствата на размитата логика осъществен
в програмната среда MATLAB, в сравнение с
метода на експертните оценки, има две основни
предимства: първо, получаването на коефициента
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е автоматизирано и второ - използването на размитите множества позволява да се опише непрецизността, присъща на всяко експертно мнение.
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ASSESSMENT OF MARKET FIRM POSITION USING LOGICS METHOD
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ABSTRACT
The development and realization of corporative strategy, most adequate to the fast changing business environment, is becoming an extremely important part of the firm management. A key precondition in the process of defining
the firm strategy is the assessment of its competitive strength. In this paper theory of fuzzy sets is used for assessing
the competitive strength of a firm.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

СПАМ И АНТИ-СПАМ – ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ИНТЕРЕСИ.
АНТИ-СПАМ ИНДУСТРИЯТА – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМНИЯ ПАЗАР.
Динка Златева
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Разрастването на он-лайн рекламния сектор налага прецизно съблюдаване и борба със злоупотребите и
некоректните намеси в личното пространство на он-лайн потребителите и вредите, които се причиняват на
рекламодателите и Интернет доставчиците чрез загуба на ефективност, забавяне на процесите или обръщане на
хода на изграждането на корпоративен имидж, хаоса в администрирането в Мрежата и посегателство върху
частната собственост. Такъв дразнител е спама. Като предизвикателство и като ответен удар на спам атаките се
разви цяла анти-спам индустрия, която доказва креативността и техническите способности на компютърните
специалисти, фокусирайки вниманието върху филтрирането на e-mail системите.
Ключови думи: спам, анти-спам, развитие на спам и анти-спам индустрията, проблеми, решения.
Key words: spam, anti-spam, development of spam and anti-spam industry, problems, solutions.

Въведение
Спамът е ябълката на раздора сред Интернет
средите. Неговата поява, развитие и в последните
години нарастващо му присъствие в Мрежата е причина за активизиране на недоволството на Интернет
потребителите, които гледат на спама като на агресивно проникваща досада, която нарушава правото им на свобода и избор в Интернет. В своя защита спамърите твърдят, че спама е само форма
на свободно изразяване. Причината за съществуването на спама е, че тази рекламна форма работи.
Доказват го отчетените резултати – успехът на
електронният маркетинг варира между 0,1 и 1%,
директната поща извлича от 1-3% отклик сред
потребителите, а рекламата чрез спам достига замайващите 10 – 20%, от всички изпратени съобщения. [10] Печелившият бизнес за едни, създава неудобства за други. Интернет доставчиците силно
се противопоставят на спам рекламата. Причината
за това е, че разпращането на огромни количества
неадресирана поща често води до блокиране на email системите им, което е съпроводено с редица
последици, от които най-съществените са загуба
на ресурси и “търпение”. Възникналият конфликт
на интереси между двата лагера от една страна
крайните потребители и доставчиците на Интернет
(ISPs – Internet Service Providers) и от друга спамърите бе предпоставка за появата на нов печеливш бизнес – анти-спам индустрията.
Материал и методи
В процеса на разработване на статията са проучени материали на водещи Интернет базирани
агенции, третиращи въпросите за он-лайн рекламата – анализи, тенденции и прогнози в он-лайн
рекламния сектор (IAB - Interactive Advertising

Bureau – iab.com, clickz.com, cyberatlas.com, nua.
com, trimata.bg и др.), специализирани он-лайн агенции за спам анализи (viruslist.com, theregister.co.uk,
antivirus.bg) и редица Интернет издания с включени мнения и коментари на крайни потребители по
разглеждания проблем. Използвани са и допълнителни научни източници, както и наблюдения на автора върху спама.
Резултати и обсъждане
Повечето хора отъждествяват спама само с
неадресираната поща, която се разпространява в
Интернет. В това има процент истина, но определението не е изцяло правилно, защото често законната бизнес кореспонденция се оприличава и бърка с истинския спам. Има редица опити за дефиниране на понятието “спам”. Основните акценти,
които специалистите поставят във формулировката на спама са еднаквото съдържание на
съобщенията, които се разпращат към огромна неселектирана аудитория без нейното изрично
съгласие, като полза от тази дейност има единствено изпращача. В практиката се е наложила общо
приета позиция за понятието, че спамът е всяко
нежелано рекламно послание (UCE – unsolicited
commercial e-mail) или нежеланите огромни количества съобщения с нетърговска цел (UBE – unsolicited bulk e-mail).
Основните белези на спама могат да се определят в следните направления: обратният адрес
е невалиден; представеното заглавие и тематичната линия на съобщението са обикновено измислени и не са във връзка със съдържанието на
писмото; често съобщението има съмнително съдържание – например случаите с Нигерийския
скам* ; в повечето случаи в спам съобщенията от-

* Nigerian scam – вид измама на он-лайн потребителите. Това са съобщения, които предлагат на жертвите
си да прехвърлят огромни суми (които не са контролирани от правителството) зад граница срещу определена
комисионна. За целта от потребителя се изискват данни за извършване на трансфера на сумата, който никога не
се осъществява. Въпреки широката гласност, която беше дадена на този проблем, според Panda Software вълната на този тип измамни съобщения отново набира скорост в Мрежата.[4]
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казът от абонамент не работи.
Причините за поява на спама могат да бъдат
различни, в най-общия случай те са със следните
цели:
1) търговска – съдържат реклами на различни продукти;
2) злонамерени съобщения с цел зараза на
компютърната Ви система с вируси;
3) съобщения с цел измама и безвъзмездно
вземане на пари от потребителите;
4) съобщения с неясна цел, но водят до губене на време, като насърчават препращането на съобщението към познати и приятели, внушавайки благородни цели.
Спамът за първи път се появява в средата на
1990 г. С появата си, интересът и любопитството
на Интернет потребителите направи тази рекламна форма ефективна. Пределът на насищане на
търпимост на участниците с накърнени интереси в
Мрежата, в резултат на разпращането на огромните количества неадресирани анонимни рекламни послания, бе достигнат през 1997 година, когато се появява и първият черен списък (blacklist)* .
Спамърските технологии се развиха в отговор на появата на повече и по-добри филтри.
Веднага след като бяха разработени ефективни
спам защити, спамърите промениха своята
тактика, за да избегнат блокирането на изпращаните от тях e-mails. Това доведе до един порочен
цикъл. Спамърите започнаха да реинвестират печалби си в развитието на нови технологии, за да
мамят успешно новия защитен софтуер. Тази ситуация започна да се развива спираловидно и да
излиза извън контрол.
В ранните си години спамът бе изпращан като директна поща на потребителите. Първоначално
до появата на черните списъци дори не бе необходимо спамърите да крият своята идентичност. В
средата на 90-те години, докато всички e-mail сървъри бяха с отворени препредаващи системи (отворени релета) за спам, за изпращачите беше възможно да разпращат съобщения до всеки един
реципиент. Това наложи Internet администраторите да преструктурират и конфигурират e-mail сървърите в Мрежата. Този процес бе бавен, а и не
всички собственици на сървъри и администратори
имаха желание и готовност да съдействат за разрешаване на проблемите със спама. Веднага щом
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процеса на филтриране стартира, специалистите
по защита на електронната поща започнаха да сканират сървърите за наличие на такива с отворени
релета. Създадените DNS RBLs (Domain Name
Server Relay Black Lists – черни списъци с адреси
на сървъри с отворени релета ) станаха налични за
администраторите в Мрежата, давайки им възможност да блокират входящата поща получена от включените в списъците сървъри. Въпреки това и днес
сървъри с отворени предавателни системи се използват за разпространяване на нежелана поща.
Следващият етап в развитието на спам изобретателността е в резултат на понижената ефективност
на спама, преминаващ през позволяващите това
сървъри. През тази фаза спамърите започваха да
използват dial up връзката (предоставена локална
уеб връзка от централния офис на телефонна компания чрез използване на нормални телефонни
линии). Спамърите се възползваха от слабостите
в структурата на dial up услугите, предлагани от
Интернет доставчиците. В отговор на това провайдърите започнаха да налагат лимит на изпращаните
съобщения за една сесия, като освен това в
Интернет се появяваха и списъци на подозрителните dial up адреси и филтрите, които се използват
за блокиране на тези адреси. Навлизането в новия
век с високо развити технологии даде възможност
на спамърите да използват високоскоростни връзки и съответно да открият и използват хардуерните
слабости в своя полза. Кабелният Интернет и ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) позволяват на
спамърите да разпращат масови съобщения евтино и бързо. Двете системи, като проводник към
Интернет дават възможност за достъп до множество компютри. Най-важната черта на тези системи
е, че всеки и навсякъде по света има достъп до
сървърите, поддържащи връзка с Интернет, защото те като цяло нямат никаква защита. По този начин зложелатели могат спокойно да използват dial
up връзката на други потребители и да разпращат
поща, оставяйки впечатление, че спама е изпратен
от съответен IP адрес, който всъщност е на
жертвата. По причина, че милиони хора в света използват този способ за достъп до Интернет, производителите на хардуер започнаха да произвеждат
съответна защитна екипировка. Това не спря спамърите в стремежа им да развиват спам бизнеса
си, така че през 2003 и 2004 година се появи нов

* Черните списъци съдържат познатите източниците на спама: информация за спамърите, адресите на
спам изпращачите, Интернет доставчици, разпращащи спам и отворени релета (термин, описващ mail сървърите,
които позволяват на неоторизирани потребители да изпращат e-mail през тях. Повечето съвременни сървъри не
поддържат тази практика, но за съжаление все още съществуват достатъчно такива, които са “отворени” към
спама). Интернет провайдерите и e-mail администраторите са абонирани към базите данни в черните списъци,
използвайки ги като метод да блокират спама. Ако даден ISP е включен в черен списък, всички получени съобщения от него ще бъдат върнати, което води до сериозни последици за изпращача на спам.
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по-агресивен спам, наричан още zombie или bot
networks (спам – зомби или спам - робот).
Методът, който спамърите използват спрямо жертвите си е да заразят компютрите им чрез незабележимо инсталиране на някоя от програмите на
Троянски кон, с което оставят компютърната система на жертвата отворена и така получават контрол върху нея. Потребителите верижно предават
инфекцията на други потребители в Мрежата, които също стават подвластни на контрол.
Неподозиращите жертви не предполагат, че от домашните им компютри се разпращат огромен брой
спам съобщения. Според изследвания на Panda
ActiveScan, направени към февруари 2005 г. в класацията на 10 най-злонамерени кодове се наблюдава силно присъствие на троянци (8 от 10-те са
троянски коне).
Освен развитие в спам технологиите такова
се наблюдава и в спам съдържанието. Повечето от
използвания анти-спам софтуер има за задача да
изследва съдържанието на съобщенията, строежа,
темата на посланието и прикачените файлове.
Първоначално спам съдържанието беше просто –
текст и HTML (Hypertext Markup Language – поставен код за идентифициране на получената
информация), лесен за разпознаване и удобен за
разпращане до всеки потребител от пощенските списъци (mailing lists), едновременно с това и работата на специалистите не бе трудоемка, тъй като спамът без усилия можеше да се идентифицира.
Еволюцията на съдържанието премина и през персонализираните съобщения, които включват поздрави към потребителите, с което работата на експертите по спам защита бе затруднена, предвид

Източник: http://clubf1.net

това, че днес всяко съобщение съдържа поздрав.
Тогава бе създадена и филтърната технология
Bayeasian filter, която е самомодифицираща се и
долавя всяко съобщение, което е идентично или е
с минимални разлики. Други методи на спам, които са били и все още намират приложение в
Интернет са т.нар. случайни текстове и невидимите текстове. Случайните текстове се поместват в
началото или в края на законни бизнес съобщения,
с което се избягват филтрите, контролиращи
съдържанието. Тази рекламна технология се нарича admail, чиято цел е да се прихващат от рекламодателите постъпващите съобщения в сървърите и да се добавят към тях рекламните съобщения,
които се вграждат в самия текст на мейла. Скритите текстове се поместват в HTML - формат, твърде малки са да се видят и са включени в съдържанието на e-mail-а. Освен текстови спам се използват и графични формати, така спама е по-труден
за откриване. Въпреки това анти-спам експертите
създадоха нови технологии, които извличат и анализират текстови съобщения, включени в графични файлове. Друга идея на спамърите е да перифразират прости реклами, правейки всяка поява на
индивидуални съобщения да изглежда като легален e-mail. Това поставя анти-спам специалистите
пред предизвикателството да конфигурират огромен брой варианти на конкретни съобщения, за да
могат да сканират успешно посланията за предполагаем спам.
Спам разпространението в Мрежата се превърна в бедствие. Голяма част от специалистите
дават крайно скептични прогнози, като общата позиция е, че този вид съобщения ще сложат “нача-
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лото на края” на Интернет. Досадният спам се разпространява като епидемия, към средата на 2004
година 2/3 от изпращаните съобщения бяха разпознати като спам. В момента спам делът заема ѕ
от световния трафик на електронна поща. (Вж.
Фиг.№1) Според изследвания на Spamhaus.org бъдещето не е никак оптимистично, убежденията са,
че това нарастване е неудържимо и ръста му към
2006 година ще достигне 95% от целият мейл
трафик. [11]
Според изследвания на Sophos над 42% от световния спам е от потребители в Мрежата базирани
на територията на САЩ, като сериозен процент от
тях е концентриран в щата Флорида. Не е случаен
и факта, че ден след преминаването на опустошителните урагани Frances, John и Jane, размера на
спам съобщенията в тези региони бе спаднал съответно с 7%, 7% и 6%. [13]
В борбата със спама в САЩ беше приет закон CAN-SPAM (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing), който се счита
че ще бъде причина за засилване на проблемите с
това явление. Въпреки въвеждането му спамърите
не изглеждат много впечатлени от това. Can SPAM
закона може да се каже, че повече цели да регулира спама в Интернет, отколкото да го забрани. Но
въпреки това не може да се отрече, че се въвеждат и редица наказания за спамърите, които действат в разрез с правилата. Според Стив Линфорд,
директор на анти-спам организацията Spamhaus този закон ще бъде причина за увеличаване броя на
малкото нелегални спамъри, спрямо дела на
легалните, предвид това, че те осъзнават колко неефективни са тези законови мерки.[17] В
Калифорния е приет специален закон, според който всека нежелана поща трябва да съдържа обозначението “ADV” или “ADV:ADLT”, но този закон
както и всички въведени досега си има своите
недостатъци, защото по никакъв начин не могат да
бъдат подведени под отговорност спамъри, които
са извън щатските или държавните граници, поради неспособността да се докаже, че изпращача на
спама е знаел, че съответния потребител живее в
регион, в който има такъв закон.[1]
Интернет базираните компании, осъзнали риска от смайващото нарастване на спам разпространението, все по-често започват да обединяват усилията си в борба със спама. Например през месец
октомври 2004 г. AOL, Yahoo!, Hotmail, Earthlink,
Comcast въведоха нови стандарти и изисквания към
компаниите, които изпращат огромен брой електронна поща. Целта на тези действия е да се изясняват изпращачите и лесно и бързо да се идентифицират. Това е възможно чрез използването на
стандартите SPF (Sender Policy Framework) и
Sender-ID. Въведените стандарти ограничат броя на
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злонамерените действия в Мрежата. Писма, които
не се разпознават от системите, автоматично се
отхвърлят като спам. В тази насока Европа и Азия
започват съвместни действия против спама. Новата
организация включва страни от Стария континент и
от Азиатско тихоокеанския регион, чиято абревиатура ще има следният вид EU-ASEAN. Целта на
тази нова асоциация е да се координират усилията
в борбата със спама. Идеята за този проект идва
от Европейския съюз и е подписан на конференция
в Лондон, на която са присъствали 25-те страни
членки на ЕС и 13 страни от ASEAN. [7]
Проблемите със спама не намаляват, а точно обратно. През последните години се наблюдава
бум на нов модифициран spam, т.нар. spim или това са съобщения, които се разпращат в реално време (Instant messaging). Счита се, че спима няма да
достигне ефективността на спам разпространението, поради уязвимостта на спимърите (те са полесни за разпознаване и залавяне). Появата на спима е в резултат на все по-широко разпространените и въвеждането на все по-ефективни спам
филтри. Въпреки слабото му разпространение, спима има стойността на нов рекламен он-лайн канал.
Според изследователската агенция Radicati Group,
през 2003 година са отчетени 582 млрд. съобщения разпратени в реално време. Тези съобщения
се разпространяват предимно в чатовете или софтуерните програми като ICQ, Yahoo Messenger,
AOL Mеssenger и др. [2]
Състоянието в българското Интернет пространство не се различава съществено от наблюдаващите се световни тенденции.Спамърите в
България започнаха да влизат из форумите и да
разпращат съобщения чрез вградените им системи за изпращане. Забелязва се редица финансови
институции да процедират по този метод за популяризиране на услугите си. Такива акции направиха start.bg и trader.bg. [15] Много често в борбата
си със спама, Интернет базирани компании правеха големи поразии, например mail.bg в стремежа
си да чисти колкото се може повече нежелани
съобщения, изчистваше толкова и съвсем нормални мейли, които попадаха в нейната чистка. От
известно време сайта преодоля този дефект в мейл
системите си като даде възможност на потребителите да настройват сами нивата си на защита от
спам. Все по-голяма популярност добиват системите “challenge-response” , при които съобщението се приема само ако подателят е включен в
т.нар. “whitelist” на получателя. Това е познат адрес за получателя и той изрично е упоменал, че
желае да получава поща от този адрес. Непознат
подател към такъв адрес се препраща към друг
адрес, за да попълни определена форма. Въпреки
това и тази система има пробойна, защото ако е
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инструктирана да приема писма от определен
домейн, то тя ще пропуска всички съобщения с този домейн. [9]
В борбата със спама Tumbleweed България,
която е филиал на Tumbleweed Communications,
планира да създаде анти-спам изследователски
екип в България. AntiSpam Research Team ще бъде част от цялостната AntiSpam организация, която вече функционира в София (Message Protection Lab). Компанията предвижда да въведе нов продукт MailGGate Edge, който е мрежово базиран и е
лесен маршрутизатор за администриране на електронната поща, който блокира до 70% от нежеланата поща (нежелания входящ SMTP трафик). [7]
Борбата със спама доведе до сериозен технологичен напредък в анти-спам индустрията, в
стремежа за ефективно блокиране на нежеланата
поща. Интерес представлява коментара на CNN,
че анти-спам компаниите може да се превърнат в
хит на пазара. Наблюдава се сериозно покачване
на акциите им на капиталовите пазари. Например
акциите на Tumbleweed, която предлага анти-спам
филтри, в рамките на една година са скочили с рекордните 500%. [3] Това е показателно, че антиспам бизнеса има перспектива и може да се разглежда като предпоставка за устойчиво развитие на
рекламната он-лайн индустрия, а дали това не навежда на мисълта, че скоро законово няма да бъде
разрешен въпроса със спама?
Изводи
Направените проучвания по темата показват,
че злоупотребите със спам ще продължават, ако
не се предприемат радикални мерки за борба с това явление. Дори и най-съвършената анти-спам
програма е безсилна да спре набезите на спамърите, които непрекъснато откликват на предизвикателството да изобретяват нови софтуерни програми за избягване на спам защитите. Анализите
сочат, че твърде краткия жизнен цикъл на продуктите на анти-спам индустрията води до нетраен

ефект върху борбата със спама и че е само временно решение в създалата се ситуация. Изходът
може да се открие в няколко насоки: подобряване
на инфраструктурата на Интернет, осигуряване на
по-висока безопасност на програмното обезпечение и най-вече усъвършенстване на потребителската идентификация. Играта на “котка и мишка”
между спамърите и анти-спамърите ще е продължителна и свързана с пилеене на много ресурси,
но без глобално обединяване на усилията и унифициране на законите, касаещи Интернет рекламата,
проблемът ще остане на дневен ред.
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ABSTRACT
The growth of online advertising sector requires precise observation and fight against the misuse and incorrect
interferences with the personal space of online consumers and the damages which are caused to the advertisers and the
Internet providers by loss of productivity, delay of the process or turn the move of corporative image building, chaos
in the administrative processes in the Net and violation of the private property. That sort of irritating factor is spam. As
a challenge and as a counter to the spam attacks has been developed a whole anti-spam industry. It serves to prove the
creativity and the technical abilities of computer specialists focusing the attention on the filtering e-mail systems.
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поддържащи я информационни системи са изцяло електронни.
Р. Блор (Електронният б@азар, 2000)
В представената работа е направен обзор на съвременни тактики и стратегии, използвани при провеждането на преговори в мултиагентни системи за електронна търговия. Направена е оценка на описаните тактики и
стратегии. Идентифицирани са областите, в които даден тип поведение на интелигентния агент може да се счита
за оптимално.
Извършено е практическо моделиране, изследване и оценка на основни класове тактики и стратегии.
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Електронната търговия [1] е само един от аспектите на електронния бизнес и макар че е найсъщественият, не изчерпва цялото му съдържание.
Тя има революционен ефект върху бизнеса, защото променя както начина, по който той взаимодейства с потребителите, така и взаимодействието помежду им. Електронните взаимодействия увеличават ефективността на покупките и продажбите и
позволяват нарастване на печалбите от глобалния
пазар.
Електронната търговия не е статична, а еволюира и открива нови и по-ефикасни начини за подпомагане на бизнеса.
За изграждане на трайни и устойчиви взаимодействия с доставчиците и клиентите първоначално са използвани EDI (Electronic Data Interchange)
и Intranet. Това увеличава ефективността и скоростта на сделките, но e свързано със значителни инвестиции и води до тесни двустранни взаимоотношения. Тук технологичната връзка между страните е рестриктивен фактор, ограничаващ за дълго време конкуренцията.
Вторият етап от развитието на електронната
търговия отстранява този проблем. World Wide Web
(Web) предоставя на бизнеса общодостъпна среда
за търговия. Съществува конкуренция както между web-порталите, така и вътре в самия webпортал, действащ като пазарище, където се срещат търговци и купувачи. Обаче, докато при EDIподхода договарянето на цените е извършено предварително и поръчките могат да са напълно
автоматизирани, при новия етап може да се поръч-

ва при нови доставчици и е необходимо да се договарят условията по сделката. В следствие на това,
голяма част от тези поръчки изискват пряко човешко участие.
Понастоящем се намираме в третия етап от
развитието на електронната търговия. Неговата цел
е да се обезпечат условия за автоматизирани бизнес взаимодействия. Технологията не е вече
фактор, ограничаващ смяната на доставчик или
клиент. Дългосрочните взаимоотношения отново играят важна роля, но сега те са устойчиви поради
доброволния избор на двете страни, а не поради
технологични ограничения. Електронните услуги (eservices) са ключовите градивни елементи на съвременния е-бизнес. Те позволяват динамично взаимодействие между участниците на пазара, подпомагат изграждането на краткосрочни или дългосрочни търговски взаимоотношения за удовлетворяване на потребностите на отделните бизнеспартньори. Използват се множество инструменти
като например разпределени системи, криптиране
и PKI, XML и съответните бизнес-онтологии, икономически анализ и теория на игрите и др.
Централно място в тази визия заемат автоматизацията и разпределеността, следователно, агентната технология ще играе фундаментална роля в този етап от развитието на електронната търговия.
Агентната технология предлага нов изчислителен
подход за решаване на проблеми в динамични и
отворени системи. През последните години агентно-базираната електронна търговия предизвиква все
по-голям интерес [2]. Агентите са софтуерни еле-

1 Разработката е част от проект на тема “Изграждане на интегрирана платформа за online хетерогенни
пазари” на същия колектив, финансиран от НФ НИ към ПУ”П.Хилендарски” съгласно договор № 05И58/
21.03.2005 г.
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менти, които могат да действат автономно и съвместно в мрежова среда от името на техните
потребители. Те могат да реагират на промените в
заобикалящата ги среда, а така също и да са проактивни, т.е. да вземат самостоятелни решения за
извършване на определени действия. Някои софтуерни агенти имат и комуникационни способности (Уулдридж и Дженингс, 1995).
По време на втората фаза от еволюцията на
електронната търговия ролята на преговорите
нараства. Преговорът е процес на итеративно удовлетворяване на предварително определена цел при
наличие на зададени условия и ограничения. Това
е по същество комуникационен процес, целящ постигане на споразумение между две или повече
страни. Преговорите предполагат съвместно изследване на пространството от възможни решения
за постигане на споразумение (сделка). Параметрите на сделката, подлежащи на договаряне, могат да бъдат различни: цена на стоката, срок на
доставка, гаранционен срок и др. При електронната търговия от тип бизнес-към-бизнес сключването
на сделки обикновено не се извършва по предварително фиксирани цени. Ще използваме понятието
хетерогенен пазар, за да означим с него електронен пазар, който използва няколко модела на търговия – модел с договаряне на цените чрез преговори, борсов модел, различни видове аукциони, търг
и др.
Механизмите за динамично определяне на параметрите на сделката като аукционите, търговете и борсите стават важен способ за покупкопродажби. Съществуват различни типове аукционна търговия. Теорията на игрите [3] намира приложение както при проектирането на акциони за специфични ситуации, така и при вземането на решение за сделка. Преобладаващата част от online аукционите принадлежат към групата на т.н. аукциони с обща стойност, тъй като пазарната цена на
стоката е общата оценка на наддаващите. Предимство при този вид аукциони пред аукционите с
частна стойност е да се познава пазарната цена на
дадена стока, тъй като така се избягва ефектът,
наречен “проклятието на победителя” [4].
Към днешна дата в Интернет съществуват стотици сайтове за online аукциони: eBay, Onsale, Yahoo! Auctions и др. За потребителите е трудно да
следят, обслужват и наддават едновременно в множество аукциони. Агентната технология позволява
цената на стоката да се предсказва на базата на
наблюдения на нейното движение на множество
аукцони.
В литературата са описани различни начини
за подпомагане на потребителите при едновременно наддаване на няколко сайтове с аукциони.

Нека потребителят търси да закупи дадена стока и съществуват множество сайтове с аукциони,
които я предлагат. Ако неговата цел е да сключи
сделка на най-добрата цена, то той трябва да наблюдава всички тези аукциони, използвайки своя
браузър, и съответно да наддава. Трябва да не допуска дублиране на покупката. Ако броят на аукционите е голям, това изисква пълно внимание за
известен период време. Задачата се усложнява
неимоверно, когато трябва да се закупят множество стоки, какъвто е случаят при търговията бизнескъм-бизнес.
За да разрешат този проблем, аукционните
сайтове започват да предлагат помощни инструменти. Търсещите инструменти като Auction Beagle
(www.auctionbeagle.com) позволяват да се локализират и наблюдават аукциони за продажба на специфични стоки.
Пазарните агенти са друг инструмент за сканиране на Интернет и откриване на най-ниската цена
на даден продукт. Сред най-успешните пазарни
агенти са: MySimon (www.mysimon.com), ShopFind
(www.shopfind.com), WebMarket (www.webmarket.com) и др. Пазарните агенти работят при
масови продукти, като софтуер, книги и др., тъй
като те не изискват персонализация към отделен
потребител. Други продукти, като автомобили или
компютърни системи, не могат да бъдат обработвани от тези агенти, тъй като предлаганите оферти
от различните сайтове се различават много, а също така се различават и изискванията на потребителите. Услугите и комбинираните промоции също не могат да бъдат обслужени от агентите, тъй
като при тях цената не е единствения определящ
фактор. Друг проблем е, че тези агенти не могат
да участват в множество аукциони нито на същия
web-сайт, нито на други сайтове. В крайна сметка
потребителят на агента трябва да направи сделка.
Но при постигната минималната възможна цена на
този сайт, от глобална гледна точка този аукцион
може би не е най-доброто място за сключване на
сделка. Друг недостатък на тези агенти е, че потребителят им трябва да разкрие максималната
цена, която е склонен да плати за продукта на сайта.
Това дава на сайта информация, която може да
бъде използвана некоректно срещу потребителя
чрез т.н. подставени наддавания.
Следователно, нито инструментите за търсене, нито съществуващите наддаващи агенти са
адекватни средства за удовлетворяване на потребностите на бизнес-към-бизнес търговията. Електронната търговия преполага водене на преговори
(преки или чрез посредници - агенти) за вземане на
взаимно приемливо решение за сключване на
сделка. Глобализацията на търговията и интерна-

Тактики и стратегии за водене на преговори в условията на ...

ционализацията на услугите и производството правят преговорите още по-важни и същевременно,
трудни поради разстоянието, времето и културните различия. Новите комуникации и компютърните
технологии изискват провеждане на преговори между и чрез интелигентни агенти, наддаващи на виртуални хетерогенни пазари, а също и системи за
подпомагане на вземането на решения и за поддръжка на преговори, които се използват на етапа
на подготовка, анализ и провеждане на преговорите.
Ето защо целта на представената разработка е да
предложи разрешение на този проблем чрез подходящи алгоритми за водене на преговори за определяне на параметрите на сделката.
Материалът е структуриран в три секции. В
секция 1 е направен обзор на различни подходи за
водене на преговори между агенти. В секция 2 са
описани предложенията на колектива за моделиране на тактики и стратегии за водене на преговори.
Трета секция включва плана на изследванията и
очакваните резултати.
1. Подходи за водене на е-преговори – анализ на състоянието на изследванията по проблема.
Електронната търговия е пример на разпределена система, предполагаща взаимодействие
между изчислителни компоненти. Нашето внимание е фокусирано върху създаването на модел на
взаимодействието между интелигентните агенти за
придобиване на стока с множество параметри.
Моделирането на това взаимодействие първоначално се разглежда като проблем на разпределения
изкуствен интелект (познат и под името агентна
технология). Системата с разпределен изкуствен
интелект следва да представи и декомпозира задачата сред интелигентните агенти, да разполага с
механизми за координация и комуникация между
агентите и механизъм за разсъждения. (Бонд и
Гасер, 1988 г.)
Двустранните преговори са обект на множество разработки. В електронната търговия намират
приложение двустранни преговори, страните по които не са нито напълно коопериращите се, нито
напълно конкурентни.
Теорията на игрите предлага вариант за решение на задачата за оптимизация на целевата
функция (при отчитане на възможните ограничения)
при наличието на конфликт, т.е. когато налице са
две противоположни страни с различни цели и действия (стратегии). Тя изследва математическите модели на конфликтите и предлага формален механизъм за анализиране на стратегическото взаимодействие между агентите при преговорите и методи за вземане на рационални решения в условията
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на неопределено поведение на страните в конфликта. Възможни стратегии са: минимаксна, стратегия на базата на субективни вероятности (байесов
анализ) и др. Обаче, теорията на игрите изхожда
от две основни предположения: наличие на общи
знания и съвършена изчислителна рационалност.
Според първото допускане цялата информация за
стратегиите, печалбата при всяка конфигурация
стратегии, склонността към риск на агентите и др.
са общо знание за всички агенти. Перфектната изчислителна рационалност допуска, че всеки агент
притежава практически неограничена изчислителна мощност, за да определи пространството от взаимно приемливи решения. Тези предположения обаче не винаги са в сила в реални условия и следователно правят теорията на игрите трудно приложима в практиката [5], [6], [7].
Възможен е и т.н. подход, базиран на аргументация. При него се въвежда допълнителен протокол за аргументация. В резултат на направената
аргументация е възможно изменение на оценъчната функция на преговарящите в хода на преговорите. Според C. Preist от HP Laboratories - Bristol
аргументацията е подход да се дефинира семантиката на преговорите. Аргументацията като пресечна точка на философията, лингвистиката,
психологията, логиката и мулти-агентните системи е обект на изследванията на M. Wooldridge и P.
McBurney от Liverpool University, S.Parsons от City
University of New York, I.Rahwan от University of
Melbourne и др.
Третият възможен подход е евристичният. При
него се използват евристични правила. Те могат
сравнително лесно да се формализират и приложат в практиката. Пълното изчерпване се избягва
чрез намиране на приблизително оптимални, но приемливи решения. Предимството на метода е, че
преодолява ограниченията на горепосочените
методи, свързани с отчитането на реалните условия в действителността. Това е областта, в която
са насочени усилията на група учени от University
of Southampton под ръководството на P.Henderson
и N.Jennings. За постигане на взаимно приемлив
изход от преговорите те изследват различни начини за намиране на решение: евристични алгоритми,
размити множества, регресионен анализ и др.
Тъй като агентът притежава ограничена изчислителна мощност и непълни знания за останалите
агенти, логично е той да генерира офертите си на
базата на свои собствени критерии като ограничение във времето, налични ресурси и др. Ето защо
ние предлагаме агентът да генерира оферти с помощта на функции за вземане на решение (решаващи функции, decision functions). Използвайки този подход, ние предлагаме модел на преговорите
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и три фамилии от тактики за преговори: според оставащото време, наличните ресурси или поведението на опонента [8]. Тук под тактика ще разбираме
начин на действие за постигане на определена цел
при конкретни условия, а стратегията е съвкупност
от тактики (последователност от действия) според
сценария на преговорите и използваните протоколи за комуникация. Стратегията може да се дефинира като алгоритъм за водене на преговори, определящ какво и кога да направи агентът на всяка
стъпка от преговорите.
2. Евристичен подход за моделиране на тактики и стратегии за водене на преговори - цели,
хипотеза, подход
2.1. Модел на преговорите
Предлагаме модел на двустранни преговори,

при който се договаря един параметър, например
цена, срок на доставка, качество и др. Параметърът,
за чиято стойност се водят преговори, има непрекъснат характер. Преговорите са процес, при който двете страни правят алтернативни оферти. Нека
xts→b е офертата, предложена от продавача s на
купувача b за параметъра, чиято стойност се договаря в момента време t. xts→b принадлежи на диапазона [mins, maxs], представляващ всички възможни оферти на търговеца. Преговорите позволяват да се определи стойността на x (x ∈ [mins, maxs]
∩ [minb, maxb]), която е взаимно изгодна за купувача и продавача. maxb всъщност е резервираната
цена на купувача, такава че всяка всяка стойност,
по-голяма от нея не може да бъде приета от купувача (Фигура 1). От друга страна, mins е резерви-

Фигура 1. Необходимо условие за сключване на сделка
раната цена на продавача и всяка стойност, по-малка от нея, е неприемлива за продавача. Всеки агент
а има функция на полезност Va: Da → [0,1], която
определя стойност за всяко х от Da. Оценяващите
функции са или монотонно растящи за продавача,
или монотонно намаляващи за купувача.
Преговорите между агентите а и b в момента
t

време tn ще означим с X an↔ b . Те представляват
последователност от алтернативни оферти (предлоt

t

t

жения) от следния вид: ( x a1→b , x a2→b , x a3→b , …) , където ti+1 > ti. Преговорите могат да завършат чрез
приемане или отказ от сделката. Отговорът на агент
а в момента време tn на офертата на агента b от
момента време tn-1 се дефинира така:
ако tn > tаmax

⎧отказ(a, b),
t

t

отговора(tn, x bn→−1a ) = ⎨приемане(a, b, x bn→−1a ),
t

⎩нова оферта(a, b, x an→b )

Сt

а

max

t

t

ако Va( x bn→−1a ) ≥ Va( x an→b )
в противен случай

означаваме крайният срок, до който а
t

трябва да завършат преговорите. xan→b е контраофертата, която а отправя към b, когато офертата

xbtn→−1 a е отхвърлена от а.
Предложеният протокол за комуникация при
двустранни електронни преговори предполага на-

личието на алтернативни преходи между различните етапи на преговорния процес: заявка за наддавания, приемане на предложение, отхвърляне на
предложение, модификация на предложение, оттегляне на предложение, генериране на контрапредложение, приключване на преговорите и др.
Генерирането на контра-предложение е една от найважните задачи пред преговарящите. Тя може да
се реши успешно чрез използването на различни
функционални зависимости, наречени тактики.
Тактиките позволяват да се генерира стойност за
параметъра, за който се преговаря, като се използва сравнително прост критерий, например оставащото време, оставащите ресурси, поведението
на опонента и др.
2.2. Фамилия от тактики, зависещи от времето
При тази фамилия от тактики времето е доминиращ фактор. Тези тактики моделират факта,
че преговарящият (агентът) е склонен да наддава с
различна стъпка според времето на наддаването.
Например, някои агенти наддават с по-голяма
стъпка, когато наближава крайният им срок за
сключване на сделката. При тях участникът достига резервираната си цена в крайния момент от време tаmax. Разликата е единствено във формата на
кривата на наддаването (Фигура 2 и Фигура 3).
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Офертата на агент а към агент b във времето
t ≤ tаmax, се моделира чрез функцията aа, която зависи от времето:
⎧mina + aа(t)(maxa – mina), ако Va е
намаляваща
t
xa → b =

⎨

⎩mina + (1 - aа(t))(maxa – mina), ако
Va е намаляваща, където 0 ≤ aа(t) ≤ 1 и може да се
представи с една от следните две функционални
зависимости:
1) Полиномиална функция
1

a
⎛ min(t , t max
⎞β
⎟⎟
aа(t) = ka+(1- ka) ⎜⎜
a
⎝ t max
⎠

2) Експоненциална функция
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β

a
⎞
⎛ min(t , t max
а
⎟⎟ ln k a ,
⎜
1
−
a (t) = e ⎜
a
t max
⎠
⎝

където ka (∈ [0,1]) определя стойността на
първоначалната оферта в момента t=0 в диапазона [mina, maxa], тъй като aа(t=0)= ka.
Двете функционални зависимости са параметризирани чрез стойността на коефициента bОВ+,
който определя скоростта, с която агентът се доближава до резервираната си цена.
Полиномиалната функционална зависимост
генерира три основни типа тактики:
• При b << 1 – скоростта на наддаване се
увеличава с наближаване на крайния срок на
преговорите;
• При b >> 1 – отстъпчива тактика, при която скоростта на нарастване на предложената
стойност е висока непосредствено след започване

120.00
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β=1

60.00

β=0.10

40.00
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0
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Фигура 2. Диаграма на полиномиални фамилии от тактики
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Фигура 3. Графично изображение на сигмоидна функция
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на преговорите, а впоследствие намалява;
• При b = 1 тактиката е линейна. Тук скоростта на наддаване е еднаква по протежение на целия преговорен процес.
3) Сигмоидна функция (http://mathworld. wolfram.com/SigmoidFunction.html )
Контра-предложението f се генерира чрез
следната зависимост:
f(x)=

1
,
1 + e − gx

където g моделира накло-

на на стръмния участък от Фигура 3.
2.3. Фамилия от тактики, зависещи от ресурсите
Този вид тактики генерират оферти според количеството ресурси, изразходвани до момента. Те
стават по-отстъпчиви, когато ресурсите намалеят:
aа(t) = ka+(1-ka) e − resource

a

(t ) ,

µa
където resource (t)=
a

a
X at ↔b като m е прием-

ливото време за преговори според агент а и |Xta↔b|
е броят на съобщенията, обменени по време на
преговорите, т.е. комуникационната цена.
2.4. Фамилия от тактики, зависещи от поведението на опонента
Действията при този вид тактики зависят от
поведението на опонента. Те се различават според
аспекта от поведението на опонента, който имитират и степента на имитация.
Относителна: Агентът а възпроизвежда поведението на опонента си b, демонстрирано по време на предишните dj ≥ 1 рунда:

xarn→−1 b = min(max(

xbtn→−2aδ tn−1
xa →b , min a ), max a )
t n−2 δ −2
xb→a

Случайна абсолютна: Тактиката е подобна на
горната като поведението на опонента се имитира
в абсолютна стойност:
xat n→+1 b = min(max( xatn→−1 b + ( xbt n→−2aδ − xbt n→−2aδ −2 ) + ( −1) s R ( M ), min a ), max a )

където R(M) е функция, която генерира случайно число в интервала [0,M], sj = 0, ако Vja е
намаляваща и sj = 1, ако Vja е растяща.
Осреднена:
Използва се средната промяна на офертата в
проценти от интервала време lj і 1 в историята на
наддаването на опонента:

x

t n−1
a →b

= min(max(

xbtn→−λa
tn
b→a

x

xatn→−1 b , min a ), max a )

Предложените агентни тактики можем да класифицираме в две основни групи: статични и
динамични. При статичните тактики поведението на
наддаващия агент се моделира чрез предварително зададена функционална зависимост: линейна,
сигмоидна и др. Възможно е и дефиниране на случайни функции въз основа на зададени от потребителя опорни точки и техники за интерполация и
екстраполация. Основният недостатък на статичните тактики е, че те не отчитат текущото поведение на опонента. Този недостатък е преодолян при
динамичните тактики, например при тактиките, зависещи от опонента. При тях за генериране на следващо предложение се използват т.н. адаптивни
функции.
2.5. Оптимални стратегии и тяхната ефективност
С понятието стратегия за водене на бизнес преговори означаваме съвкупност от тактики (последователност от действия) според сценария на преговорите и използваните протоколи за комуникация за удовлетворяване на поставената от потребителя цел. В съвременните бизнес среди, каквато
е електронната търговия от тип бизнес-към бизнес,
условията се променят непрекъснато. Всяка промяна в средата налага избирането на друга, по-подходяща стратегия. За изграждането на гъвкави
агентни стратегии се налага съхраняване историята на преговорите. Например, разменените до момента предложения могат да се използват за определяне на скоростта на наддаване на отсрещната
страна. Агентът може да се “поучи” от опита, т.е.
от историята на предишните транзакции) и да генерира нова стратегия.
Ще опишем пример за адаптивна стратегия,
използваща коефициенти на значимост на параметрите на сделката. Нека потребителят на преговарящия агент е въвел стойностите на собствените си
коефициенти на значимост за атрибутите, за които се преговаря. Агентът може да пресметне коефициентите на значимост и на противоположната
страна. Например, при пресмятането им може да
се използва следната евристика: колкото по-голяма е стъпката на наддаване за даден параметър
на преговорите, толкова по-голям е неговият коефициент на значимост. Сравняват се коефициентите
на двете страни. В случай на разлика, ще бъде удачно да се ускори наддаването за атрибутите, които
са важни за агента и маловажни за противниковата
страна, и обратно, да се забави наддаването за
атрибутите, които са важни за агента, но нямат го-
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лямо значение за неговия опонент.
За оценка на ефективността на стратегиите
може да се използва следният израз :

ϖ = Α.∑ w j

max bj − d j
max bj − min sj

− B.n (1),

където А е теглови коефициент за постигната
относителна печалба като претеглена сума от всеки параметър на преговорите dj;
wj – коефициент, отчитащ приноса на j-тия параметър на преговорите в общата печалба от
договарянето;
maxbj – максимална приемлива стойност на jтия
параметър на сделката за купувача;
minsj - минимална приемлива стойност на j-тия
параметър на сделката за продавача;
B - теглови коефициент, отчитащ разхода за
всяка стъпка от преговорите;
n – брой стъпки за постигане на договореност.
Изразът (1) е валиден за оценяване на ефективността на стратегията на купувача.
ката

3. Заключения и перспективи пред разработ-

Днес сме свидетели на технологична революция в областта на компютърните мрежи и телекомуникациите. Широко мащабните взаимодействия
в Интернет-средата предполагат използването на
нови организационни модели. Постиженията на новите технологии водят до промени в икономическите процеси, като подпомагат създаването на нови
форми на организация, бизнес-модели и
взаимодействия. Засега обаче електронната търговия не разполага с достатъчно ефективни
инструменти, подпомагащи потребителите при едоговарянето на сделка в условията на електронни
пазари. Това налага търсене и прилагане на интелигентни софтуерни решения. Предложеният материал изследва процеса на вземане на решение
за сключване на сделка и цели създаването на
ефективен подход за неговото подобряване.
Предпочетена е агентната технология, тъй като тя
редуцира цената и същевременно преодолява неудобствата на конвенционалните търговски
транзакции. Изграждането на ефективни тактики и
стратегии подпомага потребителите в процеса на
електронно договаряне. Възможно е приложение на
получените резултати под формата на web-услуга,
среда за симулиране и анализ на агентни тактики
и стратегии за водене на преговори и среда за обучение по електронен бизнес и електронна търговия.
Главната цел е оптимизиране на взаимодействието между участниците на пазара чрез прилагане
на софтуерните технологии в електронната търго-
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вия. За реализирането й се прилагат следните
подходи:
• Изясняват се ключовите фактори и критичните моменти при използването на е-договаряне в
търговските процеси.
• Изследват се съществуващите алгоритми за
водене и подпомагане на е-преговори;
• Анализират се и се оценява ефективността
на предложените тактики и стратегии.
Очакваният научен принос би могъл да се търси в следните посоки:
• реализация на алгоритми за водене на
преговори;
• изследване и оценка на агентните тактики и
стратегии, използвани в алгоритмите за вземане
на решения при непълна информация;
• дефиниране на критерии и методика за оценка на ефективността на агентите при участие в
преговори.
Планираме:
• Изграждане на методологическа основа на
е-преговорите в условията на хетерогенни пазари;
• Изграждане на поведенчески алгоритми и
модели на потребителите с оглед на преките и непреки резултати от е-преговорите;
• Интегриране на моделите в прототип на
агентно-базирана web-платформа за електронни
преговори с разпределена архитектура, възможности за работа и комуникация между агенти, подходящ интерфейс от и към клиента и осигуряване на
необходимата сигурност на клиента
Изследването на тактиките и стратегиите за
електронни преговори допринася за изграждане на
гъвкаво и динамично поведение на участниците в
търговския процес и увеличава тяхната конкурентноспособност в условията на електронния пазар.
Моделирането на поведението на агентите е етап
от създаването на цялостен формален модел на
автоматизираните бизнес преговори. Моделът обхваща взаимоотношенията между бизнес средата,
целите на преговорите, политиките и стратегиите
на участниците и подпомага изграждането на
взаимноизгодни, дългосрочни и лоялни взаимоотношения между бизнес партньорите в електронната търговия.
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NEGOTIATION TACTICS AND STRATEGIES IN ELECTRONIC MARKETS
CONDITIONS
Minko Sandalski, Galina Ilieva
The University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”
Evtim Petchev, Trent University, Nottingham

ABSTRACT
In the presented work a survey of the useful modern tactics and strategies in negotiation-making in multi-agent
systems for electronic commerce has been made. An assessment on described tactics and strategies is given. The fields
in which а type of intelligent agent behavior could be considered optimal are identified.
A practical modeling, research and evaluating on basic classes tactics and strategies has been accomplished.
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ГИС ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ГРАДСКИ ПОЖАРИ
Майя Денчева, Боряна Делийска
Лесотехнически университет – София
Веселин Симеонов
Разгледани са възможностите и предимствата на ГИС за управление на рискови и катастрофни събития.
Предложен е метод за регистриране и анализ за градски пожари с ГИС. Въз основа на него е разработен проект
на ГИС за пожарите в София. Пространствената база данни на проекта съдържа цифрова карта на уличната
мрежа и сградите в мащаб 1:5000, както и информация за пожарите (координати, площ, период, тип,
разпространение, интензивност и др.). Анализът на данните включва генериране на статистика и тематични
слоеве на рисковите зони, най-честите причини и оценката на щетите.
Целта на такава ГИС е усъвършенстване на профилактично-превантивната и аварийно-спасителната дейност
на РЗ (регионалните звена) и РС (районните служби) за ПАБ(за пожарна и аварийна безопасност).
Ключови думи: ГИС, градски пожар, пространствена база данни, управление на риска
Key words: GIS, urban fire, spatial database, risk management

Въведение
Едно от най-честите приложения на географските информационни системи (ГИС) е за мониторинг и изследване на рискови събития и катастрофи,
а именно – наблюдение, картографиране,
регистриране, статистика и анализ на: наводнения;
суши; земетресения; горски и градски пожари;
епидемии; изчезване на унищожение на животински и растителни видове; глобални климатични промени и др.
В настоящата публикация е направен преглед
на публикувани ГИС за градски пожари и е предложен модел на подобна ГИС.
1. Обзор на ГИС за градски пожари
Може да се обособят три групи потребители
на такива ГИС [3] – регионалните звена и районните служби за пожарна и аварийна безопасност; професионални потребители на ГИС, изпълняващи анализ и прогнозиране на типове пожари и мерки за
предотвратяването им; и специалисти по поддържане на географските бази данни.
Приложението на ГИС за регистриране, проследяване, статистика и анализ на пожари се обуславя от предимствата им за качествено представяне на пространствена картографска и атрибутна
информация.
В сравнение с ГИС за горски и други извънселищни пожари, публикациите на ГИС проекти за
градски пожари са сравнително малко. Например,
в [6] е дадена структурата на стандарта (метаданните) за описание на геопространствени данни за
типове селищни и извънселищни пожари в Австралия и Нова Зеландия. В [1] се разглежда структурата на географска база данни за градски пожари и
резултати от анализа им.
У нас ГИС за градски пожари не е публикувана. Описаният тук ГИС проект е първи опит за
създаване на модел на градски пожари, приложен

за територията на София.
2. Цели, методи и програмно-технически
средства за реализация на проекта
Целите на настоящия проект са няколко:
• създаване на модел на ГИС за градски
пожари;
• изследване и статистика на естеството (типа,
разпространението, развитие във времето,
пораженията, връзки със средата и социалните параметри на населението и др.) и причините за градските пожари;
• анализ на възможностите за предотвратяване на пожари на базата на статистиката и др.
Проектът е реализиран със средствата на
ArcView 8.3 и Access 2002. Използва се готова
цифрова карта на София в мащаб 1:5000 (фиг.1).
3. Структура на базата данни
3.1. Картографски слоеве:
• улична мрежа с адресни сегменти (линеен);
• общини (полигонален);
• пожарни служби (точков);
• пожари (точков).
3.2. Таблици с атрибутни данни:
• пожарните инциденти (GIS_PAB_ALL);
• тип пожар (FireType);
• общини (Obshtina);
• типове собственост (Property);
• пожарни служби (RSPAB);
• адреси (Adres);
• типове причини за пожар (Reasons);
• място на възникване (Place).
Връзките между таблиците са дадени на
фиг.3. Основната таблица (фиг.2) – на пожарните
инциденти, съдържа: уникален идентификатор за
всеки пожар, време на възникване, адрес, район,
община, тип собственост, вид поражение, причини
и др. Тя се свързва с таблиците на класификатори-
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фиг.1

фиг.2

те на общините, пожарните служби, адресите, типовете собственост, поражения и др.
Таблицата на пожарните служби е показана
на фиг.4.

на:

4. Статистически анализ
Съставени са диаграми и тематични слоеве
• честота на пожари, в зависимост от часа;
• честота на пожарите, в зависимост от деня;
• честота на пожарите, в зависимост от сезона;
• брой пожари според типа, степента на

щетите, броя пострадали;
5. Изводи
Въз основа на статистиката, се изпълнява анализ за:
• разпределението на пожарите по общини;
• сравнение на интензивността на пожари за
периоди (сезони, часове от деня);
• сравнение на причини за пожари според вида собственост.
Част от тях са показани на фиг.5 и фиг.6.

ГИС за регистриране и анализ на градски пожари

фиг.3

фиг.4
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фиг.5

фиг.6

ГИС за регистриране и анализ на градски пожари

Изпълнението на точен и актуален анализ на
градски пожари с ГИС изисква:
• поддържане на коректни адресни сегменти
на уличната мрежа и адреси на сградния фонд (таблица Adres);
• точен инструментариум за регистриране на
пожарите, с цел актуален анализ;
• специализиран софтуер (напр., FireView [2]).
При тези условия, разработеният модел може да се приложи за различни градове у нас.
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GIS FOR REGISTRATION AND ANALYSE OF URBAN FIRES
Maya Dencheva, Boriana Deliiska
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Veselin Simeonov

ABSTRACT
The possibilities and advantages of GIS concerning risk and catastrophe management. A method for registration
and analyse of urban fires with GIS is submitted. On this method a urban fire GIS project of Sofia is developed. The
spatial database of the project includes digital map of street network and buildings in 1:5000 scalea nd fire data
(coordinates, area, time interval, type, intensity etc). The analyse comprises statistics and thematic layers about risk
zones, the most frequent reasons, risk assessment.
The goal of GIS application is to improve fire safety service practice and preventive measures.
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МОДЕЛ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРСКО НАСАЖДЕНИЕ
Николай Хаджидимитров, Боряна Делийска
Лесотехнически университет – София
В статията е разгледана необходимостта и целите на информационно моделиране на устойчивото развитие
на горско насаждение. На базата на обзор, е избран метод и е разработена структура на web-базирана информационна система. Базата данни на системата съдържа параметрите на примерни идеални горски насаждения,
както и стойностите на факторите на различни природни и антропогенни въздействия, оказващи влияние върху
развитието му в реални условия. Избрани са методи за извеждане на статистика, която е основа за анализ на
състоянието и мерките за устойчиво развитие на насаждението.
Ключови думи: информационно моделиране, устойчиво развитие, горско насаждение, web-базирана информационна система
Key words: sustainable development, information modeling, forest plantation, web-based information system

Устойчивото развитие на горско насаждение
зависи от множество благоприятни и неблагоприятни фактори. То може да се разглежда като
биосистема, върху която влияят лесосечни и лесокултурни мероприятия, както и редица рискови събития [8,9].
1. Цел
От обзора [2,4,5,6] на съществуващи системи за моделиране в горското стопанство е направено заключение, че подобен web-базиран модел,
симулиращ развитието на насаждения у нас липсва.
Поради това и с цел ефективно управление
на устойчивото развитие на горски насаждения, е
разработен web-базиран формален модел на идеално насаждение (виртуална моделна гора), въз основа на таксационните му показатели, чрез които
се симулира динамиката на неговия растеж. От друга страна, се моделира реалното състояние на
насажденията, върху които влияят редица благоприятни и неблагоприятни фактори.
2. Методи и програмно-технически средства за разработване ва модела
Моделът [7,10] е основан на известните статистически методи, използвани за симулиране на
развитието на горските насаждения. За прогнозиране на бъдещи състояния се използва регресионен анализ на статистическите данни, а за отчитане на влиянието на определено събитие (сеч,
пожар, каламитет и др.) – дисперсионен анализ чрез
въвеждане на случаен фактор. Действието на модела се базира на създаването на виртуална моделна гора.
Проектирана е база данни и е създаден webбазиран софтуер за поддържането й и за интерфейс с потребителите.
3. Структура на базата данни на модела
Принципно базата данни има структура, показана на фиг.1. Описанието на конкретните насаждения и растежните им показатели (средна

височина, обем, диаметър в основата, на гръдна
височина и др.) за определена възраст се съдържат в тъблици “Насаждение” и “Растежни данни”
(фиг.3, 4), съответно за идеалните и реалните състояния на всяко насаждение.
Параметрите на настъпили бедствени събития или проведени лесокултурни мероприятия се
съхраняват в отделни таблици.
Поддържат се помощни таблици (номенклатури) на типовете местоположения, рискови събития и месторастене, както и на дървесните видове.
Съпоставката на идеалните и реалните насаждения се стартира при настъпили събития и се записва в таблица “Резултати от сравнение”.
4. Интерфейс
Web-базираният интерфейс е различен за администратора на базата данни и за специалистите,
ползващи справките. На фиг.2 е показан основния
екран на системата.
Достъпът до администраторските функции,
свързани с актуализация на всички данни, е защитен с парола.
Останалите потребители могат да разглеждат
съдържанието на таблиците и да стартират извеждането на статистика във вид на диаграми и таблици.
Web-базираният модел на някои примерни насаждения е достъпен от адрес: http://forest.newdev.com.
5. Изводи
Предлаганият модел използва модерни технологии за статистика и анализ на устойчивото развитие на горски насаждения. Той е лесен и удобен
за поддържане и осигурява бърза и навременна информация за горските насаждения. Данните са съобразени с приетите у нас стандарти и може да се
разглежда като едно от ефективните средства за
постигане на оптимална продуктивност, за поддържане на екологичните норми и за минимизиране
на последствията от неблагоприятни събития.

Модел на устойчиво развитие на горско насаждение

Фиг.1

Фиг.2
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Фиг.3

Фиг.4
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Атрибутната информация, съдържаща се в
него, може се свърже с географска информационна система (ГИС) [1,4].
Библиография
1.Aguma R., Yousif Ali Hussin, The use of Remote
Sensing and GIS to Support Sustainable Management of Tropical Forest in East Kalimantan, Indonesia, http://www.gisdevelopment.net/application/
environment/conservation/geom0009.htm
2. ed. by Carnus J-M., R. Dewar, D. Loustau, M.
Tomй, C. Orazio Models for the Sustainable Management of Temperete Plantation Forests, http://
www.efi.fi/publications/ Proceedings/41.html
3. Cubbage F., Sustainable forest management, forest
certification, tree improvement, and forest biotechnology, http://216.239.59.104/search?q
=cache:o8g_Aqu2wxMJ:digital.library. okstate.
edu/ Forestry/ sf27p006.pdf +sustainable+ forest+ plantation&hl=bg
4. Danchev A., N.Hadjidimitrov, B.Deliiska, Information Modeling of the Forestry Sustainable Development in Bulgaria, Third GIS in Turkey Conference,
6 – 9 October, 2004, Fatih University, Istanbul,
Turkey

395

5. Krishnapillay, B. and Ong, T.H., Private sector forest plantation development in peninsular Malaysia,
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?
url_file=/ DOCREP/005/AC787E/ AC787E00
.HTM
6. Lawrence P., Grant G., Maximising the Role of
Planted Forests in Sustainable Forest Management
– the Australian Experience in Addressing Challenges, http://www.maf.govt.nz/mafnet/unffplanted-forestry-meeting/conference-papers/
maximising-the-role-of-planted-forests.htm
7. Models for forest, Le rйseau pour la gestion durable
des forкts cultivйes, http://www.iefc.net/
8. Sustainable Forest Management, CIFOR, http://
www.cifor.cgiar.org/docs/_ref/aboutcifor/mtp20022004/sfm.htm
9. Sustainable forest productivity research pathways,
http://www.cals.wisc.edu/research/Attach3_af
&pa_pathways.doc.
10. Welham C., Seely B., Kimmins H., Bringing biology into growth and yield: An overview of the ecologically based forest growth model, FORECAST,
http://www.forestry.ubc.ca/forestmodels/mod/forecast/summary/links_description.htm

A MODEL OF WEB-BASED INFORMATION SYSTEM FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF FOREST PLANTATION
Nikolai Hadjidimitrov, Boriana Deliiska
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The article regards the necessity and the goals of information modeling of sustainable development of forest
plantation. On the base of survey a method is selected and structure of web-based information system is developed.
The database of the system includes the parameters of experimental ideal forest plantations aw well as the factors of
different natural and anthropogene effects on its developments in real conditions. A statistics methods are selected for
analyze and measures of future sustainable development of plantations.
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ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОГРАМИРАНЕТО
Ани Ангелова, Боянка Желязова
Лесотехнически университет – София
Развитието на изчислителната техника, като единството на апаратни и програмни средства е свързано с
определени тенденции. От начало компютърните системи бяха наситени с “много” хардуер и “малко” софтуер
и определящ фактор за цената бе стойността на апаратурата. Съвременните изчислителни системи за изградени
от евтини интегрални схеми и са обезпечени с разнообразно програмно осигуряване на различни езикови нива.
Развиха се методики за повишаване ефективността на програмисткия труд от типа на модулното и структурното
програмиране, обектно ориентираното и компонентното програмиране , тотално, възходящо и низходящо
програмиране.
Една от проявите на софтуерната криза се свързва с оплакванията, че програмното осигуряване (ПО) е
скъпо и ненадеждно. Неговата експлоатация се съпровожда с поява на грешки и това налага допълнителни
разходи на средства за тестуване и съпровождане на програмните продукти.
Създаването на програмното осигуряване се описва като последователност от процеси за преобразуване на
данни, започващи от описанието на задачата и завършващи с работоспособна програма (инструкции за компютър)
за решаване на задачата. Три категории специалисти са ангажирани при създаването на една програмна система:
възложител (краен потребител) , проектант и програмист.
От замисъла и съставянето на една компютърна програма на произволен програмен език, до привеждането
й в изпълним вид за конкретен компютър, над програмата се извършват редица трансформации. Те имат за цел
да променят програмата от първичен език, на който е съставена, до машинен код, подлежащ на зареждане в
паметта на компютъра, като запазва нейната функционална идентичност.
Ключови думи: - софтуер, софтуерна криза,преобразуване на данни, технология на програмирането
Key words: software, software crisis, transformation of information, technology of programming

I. Програмно осигуряванe
1. Грешки и надеждност на програмното осигуряване
Разликата в тенденциите при развитието на
хардуера и софтуера наложи представата за софтуерна криза и необходимостта от нейното
разрешаване.
Една от проявите на софтуерната криза се
свързва с оплакванията, че програмното осигуряване (ПО) е скъпо и ненадеждно, а неговата експлоатация се съпровожда с поява на грешки.
Грешка на ПО: ПО съдържа грешка, ако то не
изпълнява това, което потребителят разумно очаква от него.
Надеждността на ПО се определя като вероятност за безотказна работа в течение на определен период от време.
Надеждността на хардуера и софтуера се проявяват по различен начин като функция на времето.
Експлоатацията на хардуера в началния период се характеризира с висока честота на отказите.
Следва дълъг период на експлоатация, с ниско ниво на отказите, след което тяхната честота отново
се повишава. Честотата на отказите в хардуера зависи от времето и не зависи от входните данни, с
които се изпълняват програмните продукти.
Честотата на отказите в софтуера непрекъснато намалява. Това е вярно, ако изчистването на
една грешка не води до вмъкването на нови грешки.
Честотата на отказите в софтуера не зависи от
времето, а проявлението на грешките в една програмна система съществено се определя от вход-

ните данни.
ма

2. Жизнен цикъл на една програмна систе-

Жизненият цикъл на една програмна система,
преминава през следните етапи:
1. Дефиниране на проблема за решаване;
2. Изготвяне на задание;
3. Проектиране;
4. Програмиране;
5. Тестуване и настройка;
6. Демонстрация и предаване на клиента;
7. Експлоатация и съпровождане.
Причините за грешките могат да се формулират като:
1. Неточности при преход от описание на
проблема към задание;
2. Неточност при преход от задание към изготвяне на проект ;
3. Неточност при преход от готов проект към
реална програма.
Жизнения цикъл на програмните системи се
формулира като последователност от следните
фази, относителния дял на всяка една, е представен в %:
1. Формулиране на изисквания - 3%;
2. Описание на проблема - 4 %;
3. Планиране - 2 %;
4. Проектиране - 6 %;
5. Реализация - 12 %;
6. Интегриране - 6 %;
7. Поддържане/съпровождане – 67 %.
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Таблица 1. Примерното разпределение на участниците в жизнения цикъл на програмната система,
по етапи, е както следва:

№

Етап

Потребител

Програмист

1.
2.
3.

Дефиниране на проблема
Изготвяне на задание
Проектиране

4.
5.
6.

Програмиране
Тестуване и настройка
Демонстрация на потребителя

да

да
да
да

7.

Експлоатация и съпровождане

да

да

3. Проектиране - методи и техники
Три етапа предшествуват програмирането в
жизнения цикъл на програмните системи- дефиниране на проблем за решаване, изготвяне на задания за проект и проектиране.Тези три етапа приключват със завършен проект за програмиране.
Изпълнение на етапите проектиране и програмиране се реализира чрез спазване на определена методика:
1. Тотално проектиране/програмиране. Целият
проект се замисля като един модул, който се свежда до работеща програма. Намира ограничено приложение за малки по обем учебни и демонстрационни програми.
2. Модулно проектиране/програмиране.
Използва се при работа с голями проекти. Тук програмата се разделя на по-малки логически части,
решаването на всяка от които е по-лека задача.
3. Възходящо проектиране/програмиране.
Отделните модули на дадена програмна система
се разработват отделно и след това се обединяват
в едно цяло. Основният недостатък на този подход
е, че грешките в проектирането се откриват едва
при настройката (обединяването) на модулите и много модули се оказват безполезни.
4. Низходящо проектиране/програмиране. При
този метод, за разлика от предишния, отделните
модули се проверяват за съвместимост към
системата. Ако те не са готови, тяхното място се
заема от празни програмни единици. Тази методика допуска ранно откриване и отстраняване на грешките и това става в периода когато програмите са
още при разработчика.

да
да

Проектант
да
да
да

4. Програмиране
Погрешна представа е, че програмирането е
най-значимия етап в жизнения цикъл на програмата.
Напротив статистиката сочи следното примерно разпределение на разходите за отделните етапи: проектиране – 20 %, програмиране – 5 %, тестуване
и настройка – 25 %, съпровождане – 50 %.
В практиката са се утвърдили следните стилове на програмиране:
1. Процедурно (Алгоритми + Структура от
данни = Програми)
2. Логическо (Правила + факти = Програми)
3. Функционално (Програма = Композиция от
функции)
5. Тестуване и настройка
Дейностите на тестуване и настройка са свързани с откриването, локализирането и отстраняването на грешки при реализацията и изпълнението
на програмните системи. В зависимост от средата
се прилагат следните видове тестуване :
1. Контролно тестуване - програмата се изпълнява в симулирана нереална среда, в лабораторни условия. Този вид е известен и като алфа
тестуване.
2. Изпитателно тестуване - програмата се изпълнява в реална среда с реални данни и цели обратна връзка от потребителите към фирмата
производител. Този вид е известен и като бета
тестуване.
3. Атестационно тестуване. Това е авторитетна проверка за правилността на работа на една
програмна система, като резултатите от изпълнението се сравняват с предварително известно множество от очаквани стойности.
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II. Технология на програмирането
.pas
Proba.c
.cpp

Компилатор
Proba.obj

Свързващ
редактор

Proba.exe

ОС
(Loader)

Изпълнение
Фигура 1. Технология за създаване на приложения в среда MS-DOS
Класическа технология за преобразуване на първична програма

Proba.def

.pas
Proba.c
.cpp

Proba.rc

Proba.obj

Свързващ
редактор

Proba.res

Ресурсен
компилатор

Компилатор

Ресурсен
компилатор

Proba.exe

ОС
(Loader)

Изпълнение

Фигура 2. Технология за създаване на приложения в среда WINDOWS
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Подпрограми

// текст А
А1 ……..

B
А2 ……..

B
А3 ……..

B
А4 ……..
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А1

SUBROUTINE B

CALL B

// заглавиe
// тяло

B

A2

RETURN

// лог. край

CALL B

END

// физ. край

A3
CALL B

A4
Фигура 3. Основна идея на концепцията подпрограма
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ОБРАЗОВАНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ /НЯКОИ АСПЕКТИ/
Мария Кичева - Кирова
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Понятието за устойчивото човешко развитие в образователната практика няма ясен вид. За да се вникне в
това понятие за устойчиво развитие хората се нуждаят от определен модел на устойчиво развитие, където
“Развитие” трябва да звучи като оптимистично обещание за по-добър живот, “Човешко” би трябвало да означава
друга ценностна система с прeвeс на нематериалните ценности и по-висока отговорност на човечеството за
опазване на околната среда. “Устойчиво – да се разбира на първо място, като “по-добро”, като стремеж за
постигане на по-висок жизнен стандарт с по-малко разходи.
Устойчивото човешко развитие представлява напредък по пътя на повишаване на качеството на всяка човешка дейност. За по-високото качество са нужни и повече знания.Знанията трябва да станат част от националния и местния опит. Признаването на качеството, предполага развита ценностна система. Знанието съчетано с
добродетели, ражда мъдрост.
Започвайки реализацията на концепцията за устойчиво човешко развитие, стигаме и до едно ново понятие
за образованието. Опитът показва, че специално осмисляне и пълна поддръжка заслужават съчетаването на
знания и ценности в името на едно по-хуманистично общество, възпитаването на високо чувство за отговорност
към локалната, националната и глобалната околна среда.
Човечеството все повече осъзнава заплахите за своята околна среда, но необходимите средства за решаване
на този проблем все още не са отделени, въпреки серията международни срещи и въпреки сериозните
предупреждения, които представляват природните бедствия и големите промишлени аварии.
Ние не сме в състояние да обхванем всички фактори от които зависят както целта, така и смисълът на
устойчивото развитие и новите форми на международно сътрудничество. Този въпрос представлява едно от найголемите интелектуални и политически предизвикателства на нашето столетие. Тези огромни предизвикателства пораждат загриженост у хората, които ръководят образователните политики. Огромно е значението на образователната политика за изграждането на един по-добър свят, по пътя на устойчивото човешко развитие, взаимно разбирателство между хората и обновяване на демокрацията в действие.
Ключови думи: устойчива образователна система, технологии, природа, общество
Key words: educational system, society, nature, environment, indicators for stable growth

Новото хилядолетие, означава нови хоризонти.
Те, обърнати към човека и изпълнени с хуманизъм,
включват като основен приоритет образованието.
Една от основните функции на образованието е да
подготви хората да управляват собственото си
развитие. То трябва да научи всеки да поема отговорност за собствената се съдба така, че да бъде
полезен за прогреса на обществото в което живее
и чието развитие е основано върху съзнателното
участие на индивидите и общностите.
В образователната практика понятието устойчиво развитие не е изяснено достатъчно. Найчесто при обясненията, свързани с него, се посочва,
че нуждата от защита на околната среда е належаща и, че това трябва да стане чрез ограничаване на
световното потребление и особено на невъзобновяемите ресурси. Развитият свят не приема с аплодисменти тези изисквания. Позицията на развиващите се страни е сходна по същество и различна по аргументация. Оправданието е, че те отдавна живеят на ръба на достатъчното потребление и
искат да вземат своя дял от бъдещето. Подобно е
и отношението на страните в преход, където срутването на икономиките доведе до най-дълбока социална криза и проблемите, свързани с бъдещото
развитие, са на заден план, изтласкани от ежедневната битка за оцеляване. Ограниченията не раж-

дат ентусиазъм.
Очевидно се нуждаем от друг модел на устойчиво човешко развитие. “Развитие” трябва да звучи като оптимистично обещание за по-добър живот
на хората. “човешко” би трябвало да означава друга ценностна система с превес на нематериалните ценности и солидарността и по-висока отговорност на човечеството за опазване на околната
среда. “Устойчиво” най-напред трябва да се разбира като “по-добро, като стремеж за постигане на
по-висок жизнен стандарт с по-малко разходи. Т.е.
устойчивото човешко развитие представлява напредък по пътя на повишаването на качеството на
всяка човешка дейност.
За по-високото качество са нужни и повече
знания. Необходими са нови постижения в науката
и технологиите, в социалните и хуманитарните
науки. Знанията трябва да станат част от националния и местния опит. Знанието и информацията трябва да се превърнат в основен ресурс за прогреса
на човека. Знанието съчетано с добродетели ражда мъдрост.
Как да дадем човешко лице и да завъртим колелото на устойчивото развитие по посока на
качеството? Отговорът е – съставяне и прилагане
на национални програми за устойчиво човешко
развитие.

Образование и устойчиво развитие

Къде е мястото на образованието в тази инициатива? – Навсякъде – във въвеждането на нови,
незамърсяващи технологии и процеси както и при
развитието и трансферът на знания, получени в рамките на научните изследвания, които вървят ръка
за ръка с образованието. Отново образованието /
разбирано в широкия му смисъл/ е средство, което може да формира предприемачески умения и
да внедри социокултурни ценности. И не на последно място образованието на журналисти,
читатели, телевизионни зрители е необходимо за
мотивацията на широката общественост.
Осъзнаването на потребността от опазване на околната среда трябва да се изразява не в протести, а в
активни действия за предотвратяване на разрушаването и подобряването й чрез всекидневен труд.
Трябва да се осъзнае необходимостта от определяне на образованието като глобален проблем
и приоритет в оцеляването и прогреса на човечеството, страните и индивида, както и обосноваването на смисъла за устойчиво развитие върху
синтеза “човек – общество – природа”, чрез широко гражданско участие, гражданско образование,
изграждане на образовано общество с непрекъснато образование на индивида.
Образованието е спойката на отделните елементи на устойчивото човешко развитие. За формалното и неформално образование е необходимо да се разработят всеобхватни и изчерпателни
програми и стратегии за екологично обучение, с
оглед непрекъснатото образование. При прилагането на тези програми трябва да се подходи
комплексно.
Започвайки реализацията на концепцията за
устойчиво човешко развитие, стигаме до ново понятие за образованието. Специално осмисляне и
пълна поддръжка заслужават съчетаването на знания и ценности в името на едно по-хуманистично
общество, възпитаването на високо чувство за отговорност към локалната, националната и глобалната околно среда.
В същността на новите образователни измерения, като основен ориентир се очертава създаването на нова истински разнообразна образователна среда, притежаваща богати възможности за
придобиване на знания и умения. Средата има голямо значение за развитието на човека. Образователната среда следва да бъде гъвкава и поливариантна по структура и организация за оптималното използване на учебното пространство и време.
Върху тази основа е възможно адекватното разработване на учебни програми, отчитайки взаимодействието между хората, технологиите, природата,
обществото. Образованието е социокултурна
дейност и структура, която свързва индивида с об-
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ществото и природата. По своята същност то винаги е насочено към бъдещето, което трябва да бъде
разглеждано, като социална, културна и икономическа среда за обитаване от човека. Тази среда е
сложна, променлива и динамична система. Разглеждането на бъдещето включва в голяма степен
неопределеност и то следва да се проектира
многовариантно. Това би позволило на учащите се
да правят избор между различни варианти върху
основата на следните главни направления:
- среда – взаимодействие на човека с другите
хора, обществото и природата;
- технология – равнище на технологиите и влиянието им върху икономиката, промишлеността,
културата, образованието, качеството на живота;
- социално-икономически въпроси - средства
за производство и влиянието им върху разпределението на богатствата и геополитическите стремежи;
- култура и общество - развитие на личността
и взаимодействието със заобикалящия свят, ценностната система, творчеството на човека.
Универсалната култура води към промяна на
съотношението между категориите “локално” и
“глобално” в оценката на ценностите и специализацията. Новите ориентири на образованието на бъдещето може да се откроят в контекста на следните главни акценти:
1. Образованието ще играе централна роля в
обществото на бъдещето и следва да включва всички без изключение;
2. Общите аспекти на образованието следва
да бъдат разширени, а частните и специалните –
стеснени, като грамотността остава една от найважните;
3. Образованието на бъдещето се насочва към
аспекти, основаващи се на осъзнаването на взаимодействието между:
- човека, окръжаващата среда и технологиите
в контекста на устойчивото развитие;
- човека обществото и икономиката в контекста на плуралистичния и толерантния подход;
- човека и културата в контекста на всеобщата хуманистична перспектива и осъществяване на
истинското предназначение на човека и обществата.
Всички усилия трябва да бъдат насочени за
утвърждаването и разпространението на образователна философия за ХХІ, базирана на следните
принципи:
- планетата на която живеем и чиито граждани сме всички ние, е единствен пулсиращ и жив
дом; човешката раса е едно голямо преплетено семейство и различията по отношение на расата и
религията, националността и идеологията, икономическия и социалния статус, трябва да бъдат оценявани през призмата на националното единство.
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- Околната среда на земята трябва да се съхрани и защити от безмисленото разрушаване и безжалостната експлоатация, нейното подобряване ще
бъде само от полза на бъдещите поколения, потреблението трябва да бъде разумно, справедливо
разпределено и ограничено.
- Ненавистта и сляпата вяра, алчността и завистта са чувства, които трябва да се преодолеят
през новото хилядолетие.
- Изкореняването на неграмотността по целия
свят до 2010 година е друга първостепенна задача.
- Образованието трябва да признае многочислените измерения на човешката личност –
физически, интелектуални, естетически, емоционални и духовни и по този начин да подпомогне
осъществяването на вечната мечта – пълноценно
човешко съществуване върху хармонична планета.
Образованието е било и е високоотговорна социална дейност. Съвременните образователни системи допринасят много за формирането не само
на отделната личност, но и на обществото като
цяло. Ето защо в процеса на еволюция на обществото те са обект на внимание и промени. Въпреки
това, колкото и мащабни да са тези промени образованието ще запази сегашните си основни
функции. Способността му за оцеляване ще зависи от неговото качество и от това доколко съответства на обществените промени.
Политиката за устойчиво развитие следва да
се разглежда като органична съставна част на пазарно-институционалните структури, на тяхното
усъвършенстване в съответствие с нарастващата
интеграция на националните икономики в условията на ускорения преход към новото информационно общество. Това се диктува не само от единствено необходимия модел на устойчиво развитие в
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За началното образование този коефициент е
приблизително 100%. Освен това дава възможност
да се съпоставят потребностите от образователни
услуги с възможностите, които предлагат материалната база, финансовите условия, учителските кад1994/95
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Това е делът в % на населението в официално приетата възраст за основно образование, което действително се учи в системата на основното
образование. Предназначението му е да покаже доколко тези деца, които трябва по законодателство
да се учат в основното образование действително
се учат. По отношение на устойчивото развитие този

световен мащаб през настоящия век, но и от ангажиментите на страната ни към международните
договорености в тази област и изпълнението на
изискванията за пълноправно членство в Европейския съюз. Политиката за устойчиво развитие
се реализира чрез изпълнението на редица
документи, които са в съответствие с възприетата
концепция за устойчиво развитие пред ХХІ век, синтезирана в международно приетите цели, приоритети и нова политика /Agenta-21/. В приетия от
Комисията за устойчиво развитие на ООН списък
са изложени препоръчваните и международно съгласувани показатели, групирани по глави на Agenta21 в 5 обобщени по съдържание групи, третата от
които се отнася до образование, подготовка на кадри
и информираност на населението. За всеки показател е посочен и типът показатели, към който принадлежи – “движещи сили”, “състояние” и “реакция”.
Като се имат предвид международно приетите препоръки и националните условия и възможности на България да проследим какво е състоянието у нас по отношение някои от социалните показатели за устойчиво развитие от глава 36.
Показателят брутен коефициент на учащите
се с основно образование принадлежи към типът
“движеща сила” за устойчиво развитие. Предназначението му е да показва в каква степен реално
са обхванати в училище подлежащите на обучение,
а следователно и какво е равнището на образователната система в страната. Тъй като у нас задължителното обучение обхваща основното образование по този показател трябва да има стойности близки до 100%. По данни на НСИ този показател отразява следното:
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За показателя нетен коефициент на учащите
се с основно образование състоянието е значително по-добро.
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показател е също “движеща сила”.
Следващ показател е Брутен коефициент на
учащите се в средно образование. Това е делът (в
%) на учащите се в системата на средното образование от населението , което според националното законодателство се намира във възраст за
средно образование. Смисълът на този показател,
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мястото му сред останалите показатели за устойчиво развитие, значението му за политиката и
т.н са сходни с тези на брутния коефициент на учащите се с основно образование. Той също се третира като “движеща сила”. Стойностите му в различните страни варират в широки граници. Те са
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Нетен коефициент на учащите се в средно образование е друг показател за устойчиво развитие.
Този коефициент представлява отношение (в %) на
лицата, които участват в системата на средното
образование и по възраст съответстват на това
образование, към целия контингент лица в тази
възраст. Смисълът му е сходен с аналогичния нетен коефициент на основното образование. Той съ1994/95
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Важен показател за устойчиво развитие е делът на разходите за образование от брутния вътрешен продукт. Принадлежи към типа показатели “реакция”. Дава представа за това какви финансови
ресурси отделя обществото за развитие на образователната система от общата маса на създадения
през даден период брутен вътрешен продукт. Има
широко приложение в световната практика.
Съответства много добре на концепцията за устойчиво развитие. Необходим е за икономическата
и социалната политика. Представен като относи-
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Данните в посочените показатели за устойчиво развитие показват, че се наблюдава тенденция
към покачване на стойностите им, което ни дава
ясна представа, че образованието у нас, макар и с
бавни темпове се стреми да достигне страните с
развита икономика, формирано гражданско общество и устойчива образователна система.
Разработена е национална програма за модернизация на българското образование за периода 20052010 година и една от основните цели залегнали в
нея е дългосрочно планиране и осигуряване на
ресурсите, необходими за устойчиво развитие на
образователната система. Един от посочените принципи за модернизация е устойчивост, който включва осъвременяване на българските образователни
традиции и ценности, съобразяване с европейските измерения в образованието.
Главният проблем, който трябва да бъде в центъра на вниманието ни е свързан с перспективите
за развитие на българското образование в контекс-
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високи в страните със задължително средно образование и ниски в страните, които не е
задължително. Това прави необходими международните сравнения. У нас стойностите за десет годишен период са:
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що е “движеща сила” в смисъла на постановките
за устойчиво развитие. Съдържателната му интерпретация и значението му за социалната политика са различни, поради особеното значение на
средното образование за формирането на качествения образователен състав на населението изобщо и на работната сила в частност. Стойностите
на този показател съответно са:
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телна величина може да служи за сравнения. При
високо икономическо равнище на страната е възможно отделянето на повече средства за
образование. От друга страна, инвестициите в образованието са много ефективни за обществото в
близка и по-далечна перспектива. През последните години в състоянието на този показател не се
наблюдават промени, а и стойностите са ниски за
оптимистични прогнози. В сравнение с началото на
прехода този показател бележи спад.
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та на новата му роля и мисия в динамично променящият се и глобализиращ свят, а именно:
- образованието ще играе централна роля в
обществото на бъдещето и следва да включва всички без изключение;
- образованието на бъдещето се насочва към
ориентирите основаващи се на осъзнаването на взаимодействието между: човека, заобикалящата го
среда и технологиите в контекста на устойчивото
развитие; човека и културата в контекста на всеобщата и хуманистична перспектива.
Процесът на изграждане на устойчива образователна система в България е труден, бавен,
свързан с промяна на мисленето, с повишаване
жизнения стандарт, с формиране на гражданско
общество, с приобщаване към голямото европейско семейство, с формиране на лична убеденост и
желание за промяна у всеки и т.н.
Без устойчива образователна система всяко
общество е обречено на неуспех и поради това са

404

Мария Кичева - Кирова

необходими усилията и желанието на всички за изграждането и поддържането на тази устойчивост.
В новото образователно мислене централно място
трябва да бъде отразено на духовното измерение.
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EDUCATION AND STABLE GROWTH
Maria Kicheva – Kirova
Southwest University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
The concept for stable human growth in the education is not clearly described. In order to understand the
concept for stable growth the people need a definite model for stable growth, where “Development” must be
as a positive promise for a better life, “Human” must be determined as a value system with prevail of the non
commercial values and bigger responsibilities of the mankind for protection of the environment. ”Stable” must
be understood as a something better, as an aim for approach for a better way of living with less amount of
costs.
The stable human growth represents the progress on the way of enhancing the quality of every human
activity.
For the higher level of quality is necessary more knowledge as well. The knowledge must become part of
the local and national experience. The recognition of the quality require a develop value system. The knowledge combine with virtues create wisdom.
The mankind realise more and more the threats for the environment, but the necessary means for the
solution of this problem have not yet provided, although the numbers of international meetings and although
the serious warnings, which are the calamities and the big industrial accidents.
We can not embrace all factors on which depends the aim, the meaning of the stable growth and the new
form of international collaboration. This question represents one of the biggest political and intellectual challenges of this century.
Those huge challenges arise care in the people who rule the educational policies.
The significance of the educational programmes is big for the work out of one better world on the road
for stable human growth, mutual understanding among the people and renewing the democracy in action.
Starting the implementation of the concept for stable human development, is reached and one new
understanding for the education. The experience shows that special rationalization and full sustain deserves
the combination of knowledge and values in the name of one more human society, the education of a higher
responsibilities toward the local, national, and global environment.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

ЕДИН НОВ УЧЕБНИК ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПРЕДУНИВЕРСИТЕТСКАТА ПОДГОТОВКА НА
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ В БЪЛГАРИЯ
Мария Григорова, Аспазия Борисова, Румяна Алексиева
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Работата представя “Учебник по български език. Уводен езиков курс”, който е предназначен за специализирано обучение на чуждестранни студенти в напреднал етап на изучаване на български език – през първата
подготвителна и първата академична година по специалностите биология, молекулярна биология, микробиология,
хранително-вкусова промишленост, биотехнология, ветеринарна медицина, горско стопанство, дървообработване,
екология и опазване на околната среда, ландшафтна архитектура, агрономство, селско стопанство. Основната
задача на учебника е чрез текстове и упражнения да се представи лексиката, терминологията, употребата на
стандартни и специфични конструкции, характерни за научния стил.
Ключови думи: учебник, обучение, български език, чуждестранни студенти
Key words: textbook, education, Bulgarian language, foreign students

Увод
Езиковото обучение и неговите цели през периода на предуниверситетската подготовка на чуждестранните студенти:
В 50-годишната история на обучението по български език в Департамента за езиково обучение
(настоящ приемник на ИЧС) 80-те и 90-те години
на XX век се характеризират със засилен интерес
към специализирания език и неговото преподаване.
Колективи от преподаватели създават специализирани езикови курсове за голям брой профили –
инженерство, архитектура, промишлено и гражданско строителство, медицина, биология, химия,
педагогика, право, филология, спорт и др. [виж подолу Цитирана литература]. Тези учебни помагала,
изучавани в края на напредналия етап на предуниверситетската подготовка, отразяват наложилите се
тенденции за интензификация и профилиране на
езиковото обучение, както и различните концепции
и подходи на авторите при подбора на текстовете и
съставянето на упражненията.
Както е видно от заглавието на настоящата
работа, представяният учебник запълва една необходимост от текстове и упражнения за профилирано езиково обучение по специалностите биология,
молекулярна биология, микробиология, хранително-вкусова промишленост, биотехнология, ветеринарна медицина, горско стопанство, дървообработване, екология и опазване на околната среда,
ландшафтна архитектура, агрономство – специалности, по повечето от които доскоро в ДЕО не са
били обучавани чуждестранни студенти.
Говорейки за предуниверситетския период от
езиковата подготовка на чуждестранните обучаеми
по изброените в заглавието специалности, трябва
да споменем, че според Учебния план, регламен-

тиран от МОН, обучението по всички дисциплини
се извършва в рамките на 38 учебни седмици или
1140 академични часа, от които средно около 670
са отделени за български език. Студентите усвояват езика също така и в процеса на обучение по
природонаучните дисциплини – биология, химия,
физика, математика, лабораторни занятия, практика. Освен това те се обучават в българска езикова среда, което им дава възможност да усвояват и
практикуват живия език при ежедневно възникващите им нужди от общуване с местните хора, служби и институции [Борисова, Владимирова-Кьосева,
2001].
Четенето и разбирането на научни четива на
чужд език, обучението по дадена наука на чужд език
или решаването на научна задача, формулирана
на чужд език, предполага овладяването на много
добри общи и специализирани знания по съответния език. С други думи казано, изисква се добре
усвоен понятиен апарат на науката и то на чуждия
език. При изучаване на дадена наука в родноезикова среда усвояването на научни знания е цел на
обучението, а езикът, на който се придобиват тези
знания, е средство (инструмент) за постигане на
целта. Когато обаче учебната среда е чуждоезикова,
езикът става не само инструмент за изразяване на
специализирани научни знания, но и цел на обучението.
Понятийният апарат на дадена наука включва
общонаучни и тяснонаучни термини, ключови думи,
знакови системи и символи. Той се изразява чрез
типични за научния стил езикови формулировки, както и езикови структури за изказване на научни
дефиниции, класификации, хипотези, доказателства, причинно-следствени връзки, отношения
между родови и видови понятия, записване и чете-
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не на символи и т.н. Усвояването на научен понятиен апарат на чужд език може да се реализира по
два начина:
1. Ако обучаваните имат вече изграден понятиен апарат на родния си език, то те само го трансформират на чуждия език. В ДЕО-ИЧС тези обучаеми са специализантите, аспирантите, магистрите, част от студентите.
2. Ако обучаваните нямат изграден понятиен
апарат на родния си език, то те трябва да усвояват
новите научни знания паралелно с чуждоезиковия
инструмент за изразяването им, т.е. езика. В този
случай задачата и на обучаващите, и на обучаваните е значително по-усложнена. В практиката тези обучаеми са част от студентите, подготвящи се
да следват в българско висше училище.
В учебния план на предуниверситетската подготовка са разграничени три основни етапа: начален, основен и напреднал. Входното езиково равнище на обучаемите най-често е нулево. Изходното
езиково равнище трябва да съответства на основните цели и задачи в края на курса на предуниверситетската им подготовка, а именно:
• Разговарят свободно върху различни теми,
свързани със социалния, културния и общественополитическия живот, както и върху ограничен брой
познати изучавани теми, свързани с избраната
специалност.
• Четат, разбират и устно възпроизвеждат
адаптирани или средни по трудност неадаптирани
оригинални текстове, свързани с бъдещата им
специалност.
• Владеят основите на българския правопис и
на писменото изразяване.
• Конспектират, резюмират или репродуцират
писмено прочетен текст по познати научни теми.
• Разбират при слушане и водят записки, ако
темата е позната, при условие че продуцентът се
изказва с нормално темпо и ясна дикция.
• Разбират, преразказват или коментират текстове от медиите, ако контекстът е познат.
Изходното езиково равнище в края на курса
на предуниверситетската подготовка отговаря на ниво В2, регламентирано от ALTE (Association of Language Testers in Europe – Асоциация на езиковите
тестови системи в Европа) и CEFR (Common European Framework of Reference – Общоевропейската
езикова рамка). През 2003 и 2004 г. ДЕО-ИЧС
представи на годишните срещи на ALTE в Атина и
Краков прилаганите тестове за определяне нивото
на владеене на български език и така беше поканен за асоцииран член на Aсоцоацията, а сертификатите, които издава, са медународно признати.
Обучение през напредналия етап на езикоусвояване:
Предуниверситетската подготовка на студен-

тите през напредналия етап на обучение е насочено към интензивно специализирано езиково
обучение, целящо да ги въведе в подезика на бъдещата им специалност, целенасочено опиращо се и
върху придобитите езикови и научни знания при
обучението по природонаучните дисциплини. Чрез
обогатяване на лексикалния запас, системно изучаване на синтаксиса, разширяване на знанията в
областта на научния стил те се подготвят да работят самостоятелно с текст – да го четат и разбират
като източник на научни знания; да го анализират и
възпроизвеждат; да го конспектират или резюмират;
да извличат основна или детайлна информация; да
го коментират, трансформират или редактират.
Изложение
Представяне на “Учебник по български език.
Уводен езиков курс”:
Предназначение: Учебникът е предназначен за
езиково обучение на чуждестранните студенти по
специалностите биология, молекулярна биология,
микробиология, хранително-вкусова промишленост,
биотехнология, ветеринарна медицина, горско
стопанство, дървообработване, екология и опазване на околната среда, ландшафтна архитектура,
агрономство, селско стопанство.
Съдържание: Учебникът съдържа 68 урока, 2
теста, 590 упражнения и 2 приложения – едноезичен речник с 486 единици и илюстрации.
Подход при подбора на текстовете: Според етапа на езикоусвояване текстовете, предназначени за
чуждоезиково обучение, могат да бъдат:
• Специално създадени и подчинени на предварително поставена езикова задача (дори с цената на известна условност).
• Ексцерпирани от оригинален източник, но
адаптирани. “Адаптацията на научния текст обаче
не трябва да се свежда само до обикновено
опростяване, а “трябва да се прави така, че да дава
възможности за създаване на определени типове
упражнения, водещи до овладяване особеностите
на подезика на науките” [Александрова, Велева,
1989].
• Ексцерпирани от оригинален източник и частично адаптирани.
• Ексцерпирани от оригинален източник и
неадаптирани.
Изброените по-горе текстове са предимно
неадаптирани, а в малък брой случаи са частично
адаптирани, за да бъдат съобразени по-добре с етапа на изучаване на езика, а именно – въвеждане в
подезика на съответната наука или специалност,
или за да акцентират върху изучавана граматична
категория, синтактична конструкция, словообразувателен модел или тип и пр.

Един нов учебник за специализирано езиково обучение през ...

Както е видно и от заглавието, и от изложеното дотук, учебникът обединява в едно книжно тяло
уроци за значителен брой специалности и внушителен брой теми и упражнения. Това обединение
обаче не е механично, а целенасочено направено
за удобство на обучаваните и на обучаващите, тъй
като много теми (особено биологичните) са общи
за няколко специалности, а други са тясноспециализирани. Темите се гупират и изучават в различни конфигурации според специалността на
обучаваните, като същевременно те имат възможност да работят допълнително или самостоятелно
по темите, невключени в конфигурацията за дадена специалност.
Подход при подбора на илюстрациите.
Функции на онагледяването при езиковата работа:
Според Умберто Еко “онагледяване се осъществява,
когато даден обект или събитие), създаден от природата или от човешката дейност (преднамерено
или непреднамерено) и съществеуващ като факт в
един свят от факти, бъде селекциониран от някого
и показан като израз на класа обекти, към който
принадлежи. Онагледяването предтавлява първото
ниво на активно означаване и е първият способ, използван от две лица, които не говорят същия език”
[Еко, 1993 по Костова, 1998].
Проблемът за нагледността в съвременната
методика на обучението по чужд език е, ако не найостър, то, във всеки случай, един от сравнително
важните. Когато предвиждаме в един учебник да
има различни графически изображения и
фотоилюстрации, е редно да имаме достатъчно ясна представа за ролята на нагледността в педагогическия процес, с това, какво място заема тя в
системата от действия на обучавания при усвояването на чужд език. Нагледността е уместна тогава
в учебника по чужд език, когато “тя служи като външна опора на вътрешните действия, когато илюстративният материал е съотнесен с конкретна задача
на усвояване, с конкретни учебни действия, когато
точно знаем за какво в дадения случай ни е необходимо въвеждане на нагледност, и да подадем
илюстрацията именно в този вид, в какъвто тя може най-добре да изпълни съответната задача”
[Леонтьев, 1979, с.237-246].
А. А. Леонтьев обособява 4 основни функции
на нагледността в учебник, предназначен за езиково обучение:
1. Количествено преобладаваща се явява
страноведческата функция.
2. Втората функция е функцията на нагледната семантизация или презентация.
3. Следващата (третата) функция – изображение на предметна ситуация има 5 разновидности:
А) основа за описание по картинка;
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Б) нагледен коментар към текста, поясняващ
кой с кого и в каква обстановка общува;
В) нагледна мотивация на общуването;
Г) директна илюстрация на описваната ситуация;
Д) визуално подсказване, т.е. съдържателна
опора за изказване на обучаемия.
4. Четвъртата функция е визуална стимулация, осигуряваща постановката на съответстващите конструкции или думи. Тази функция има 3
разновидности:
А) стимулация за изказване като цяло;
Б) визуален еквивалент на определена смислова част на изказването;
В) визуален ключ към разбирането на изразените в изказването пространствени отношения.
Свои виждания за функциите на изображенията в процеса на обучението представя и Мария
Костова [Костова, 1998]. Авторката говори за методични функции на изображенията, които могат
да се използват за въвеждане на понятие, илюстрация на термини, повторение и включване на термините в изречения, илюстрация на словообразувателен модел, илюстрация към текст без допълнителна работа върху рисунката, изображението
като обект за извличане и организиране на научна
информация, изображението като точна илюстрация на текстовата информация, илюстрация на понятия в текст(частична илюстрация на текст), въвеждане в научна тема, съставяне на текст по представяни чрез онагледяване обекти.
Тук следва да отбележим, че според нас класификацията на функциите на онагледяването, формулирана от А. А. Леонтьев, можем да отнесем
предимно към основни учебни пособия, в които езиковото обучение е построено върху комуникативни
ситуации. Тази класификация може добре да послужи и за основа на класификацията на функциите
на онагледяването в ориентирани към научния стил
учебници, в които се дава предимство на:
1. Функцията нагледна семантизация или
презентация.
2. Функцията – изображение на явленията или
научните обекти, за които става въпрос в текста (с
3 разновидности):
А) основа за представяне на езиковия материал по картина, схема, диаграма – това по същество обикновено е дублиране на представянето
на обекта – веднъж с езикови изразни средства,
втори път с графични изразни средства;
Б) директна илюстрация на описвания обект/
явление;
В) визуално подсказване за обекта/явлението.
3. Функцията визуална стимулация (с 2
разновидности):
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А) визуален еквивалент на определена смислова част на текста;
Б) визуален ключ към разбирането на представените в текста научни обекти или явления.
Когато говорим за семантизиращата нагледност при учебниците, предназначени за изучаване
на чужд език за общи цели, с приложение на комуникативната методика и комуникативните ситуации,
се сблъскваме с най-общия проблем на нагледната семантизация в редицата на другите видове
сенмантизация, а именно “демонстрирането на
предмета да не дава възможност на учащите се да
образуват нужното понятие, защото на тях им остава неизвестно какви други предмети могат да бъдат назовани със същата тази дума и кои не могат” [Беляев, 1965, с.133]. Илюстрации като например снимка на човек и текст Това е баща (защо
именно баща, а не човек, не мъж, не господин и
т.н.), или пък снимка на мъж, играещ тенис, и текст
Той играе тенис лошо (че играе е видно, но лошо?!),
не се възприемат от обучавания веднага като зрителен еквивалент на съответното понятие.
При учебниците, ориентирани към научния
стил, онагледяването с цел нагледна семантизация или презентация, изображение на явленията или
научните обекти, визуална стимулация, особено когато е изпълнено с качествени илюстрации, изпълнява по един отличен начин предназначението си,
без да поражда проблемите, свързани с илюстрирането на комуникативни ситуации. Това е така,
защото в научния текст става въпрос за научни обекти или явления и те се назовават с думи (най-често
термини), които са еднозначни и понятийно отнесени. Следователно картинките като например напречен разрез на лист, устройство на растителна
клетка, подземна и надземна част на дърво, годишни кръгове на дърво, вегетационен процес на селскостопанска култура, поразени от ерозия обезлесени райони, конкретен дървесен вид и пр. са
еднозначни, също както са еднозначни илюстрираните с тях научни обекти и явления. Илюстрациите,
графиките, схемите в учебник, предназначен за обучение в научен стил, играят голяма методическа
роля не само с функциите, които изпълняват, но и
с това, че се ограничава прилагането на преводен
еквивалент, особено в случаите, когато преводът
не би изиграл никаква роля, поради това, че обучаемият няма изграден понятиен апарат, или по-семпло казано, не знае изучаваните думи и на родния
си език.
Подход при съставянето на речника: Речникът
е едноезичен и има няколко предназначения: да подпомага разбирането; да служи като допълнителен
план за езикова работа; да формира у обучаемите
умения за работа с езикови и научни справочници.

Речниковите единици (486 на брой) са подредени
по азбучен ред. Посочен е произходът на думите и
сферата/сферите на употреба. За повечето думи
е дадено значението и употребата, с която се срещат в текстовете на уроците. В някои случаи (без
да са изчерпани напълно) са дадени и
допълнителни, и преносни значения и сфери на
употреба.
Речникът съдържа лексика от български и
чужд произход и голям брой термини (съществителни имена, глаголи, прилагателни имена и
словосъчетания) с превес на научната лексика, общонаучната и тяснонаучната терминология и терминологизираните словосъчетания. Дадени са и
значенията на съставки от чужд произход, които се
срещат в текстовете, и които влизат в състава на
сложни думи (био-, зоо-, авто-). Според това в какво число се употребяват и дали имат и множествено число една част от съществителните имена са
дадени и в единствено, и в множествено число
(ваксина, ваксини; вакуола, вакуоли; ген, гени), втора част са дадени само в единствено число (напр.
названия на научни дисциплини, термини –
екзодерма, еволюция, дървесина, ембриология) и
трета част са дадени само в множествено число
(ефемери, митохондрии). Няколко съществителни
и прилагателни са дадени в две равностойни
форми, в които е възможно да се употребят (агрономия, агрономство, археологичен, археологически). Към глаголите в скоби са дадени свършеният вид (ако имат), спрежението, миналото
време, причастията, отглаголните съществителни.
Прилагателните имена са дадени с окончанията за
м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. и мн.ч., като заедно с част
от съществителните, глаголите и чуждите словообразувателни съставки са илюстрирани с примери.
Описание на упражненията. Подходи при подбора на граматичния материал: Подборът на граматичния материал, който се експлоатира за езиково обучение, почива върху препоръчаните в литературата изисквания за честотност, стилистична
принадлежност и ядреност [Лазарова, Терзиева,
1986] на всяко езиково явление, станало обект на
внимание както в упражненията, така и в текстовете:
• Честотност на явлението. “Под честотност
разбираме разпространението на дадено явление
или конструкции предимно в писмената реч”;
• Стилистичната принадлежност “предполага
включване на тези морфо-синтактични особености
на българската реч, които са характерни за научния стил (в частност характерни за “подстила” на
специалнстта)”;
• Ядреността е спазена в учебника чрез предвидената възможност “дадено граматично явление
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да се използва като образец за създаване на нови
форми по аналогия.” Тук можем да споменем упражненията за словообразуване и различни видове
трансформации или замествания.
Учебникът съдържа общо 590 упражнения и
2 упражнителни теста. Всички упражнения са богато илюстрирани с модели, което ги прави лесноразбираеми и леснозпълними. В упражненията се
акцентира върху: словообразуване и именен характер на научното изложение; различни видове словосъчетания (глаголни, именни със съгласувани
определения, именни с несъгласувани определения); синонимия и антонимия; терминология; причастни конструкции, обособени части; съчинителни и подчинителни съюзи; сложни съчинени и сложни съставни изречения; редактиране, съставяне на
планове и резюмета и др.
Езикът на науките и специалностите, застъпени в учебника, е специфичен не само по отношение на терминологията, но и по отношение на
езиковите средства за описание на обектите и
явленията, за тяхното характеризиране по различни признаци и свойства, за тяхното сравняване, за
определяне на произхода, местоположението и разпространението им; за тяхното ориентиране в
пространството; за тяхното приложение, състав, количествени характеристики и т.н. Ето защо в учебника се акцентира върху функционално-семантични структури като средство за изразяване на голям
брой доста разнообразни и специфични за научния
стил отношения, които са включени в модели и
упражнения. Например:
Функционално-семантичен модел:
Как изразяваме липса или наличие на обект
или явление?
Модел:
а) В Родопите има/няма/липсват много реликтни видове.
б) В Родопите (не) съществуват много реликтни видове.
в) В Родопите (не) се срещат много реликтни
видове.
г) В Родопите (не) се намират много реликтни
видове.
д) В Родопите (не) са разпространени много
реликтни видове.
е) В Родопите имат/нямат разпространение
много реликтни видове.
ж) В Родопите (не) се наблюдават много реликтни видове.
з) В Родопите (не) се забелязват много реликтни видове.
и) В Родопите (не) присъстват/отсъстват много реликтни видове.
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Функционално-семантичен модел:
Как характеризираме постоянните свойства на
обектите чрез конструкцията се характеризира/се
характеризират с…?
Модел: Добруджанският район се характеризира с плодородни почви.
Добруджанският район(обектът) се характеризира с плодородни почви (постоянно свойство).
По подобен на приведените примери начин
са представени и другите моделите за:
• отношение между видово и родово понятие;
• класификации;
• причинна връзка, причинно-следствена връзка;
• взаимна връзка и обусловеност между
обектите;
• взаимна връзка и обусловеност на едно явление от друго явление;
• последица;
• предмет/обект на научна дисциплина;
• състав/обхват/дялове на обекти и на научни
дисциплини;
• условно-причинна връзка между обектите
или явленията;
• правопропорционална и обратно-пропорционална зависимост;
• признак/свойство/качество/ способност на
обект;
• свойства/способности на обектите на живата и неживата природа;
• различие на обектите;
• състав на обектите или веществата;
• описване на научен ксперимент(опит);
• целеви отношения/целева връзка между
предметите и явленията;
• характеризиране на обектите по произход/
форма/предназначение/ вещество/място/цвят;
• квалифициране на обектите и явле-нията като част от група от еднородни елементи;
• количество/брой/процент на частите, влизащи в състава на целия обект;
• свойство, качество, способност;
• количествена характеристика на обектите –
размери/обем/площ/тегло/ брой/физични величини;
• сходство, равнопоставеност и присъединителност;
• временни отношения – време и срок на
действието,
• начало и край на действието, последователност, предходност, следходност, едновременност;
• активен признак на обект;
• несвидетелско отношение към разказваните събития;
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• назоваване на обекти;
• сходство/подобие/еднаквост/ различие по

произход;
• влияние на един обект върху друг;
• определителни отношения за принадлежност;
• влияние/отражение на едно вещество, явление, предмет или лице върху друго вещество,
явление, предмет или лице;
• местоположение на обектите или процесите;
• взаимно разположение и ориенти-ране на
обектите в пространството;
• сравнение и превъзходство;
• начин за постигане на положителен/негативен резултат;
• императивност – заповед/изисква-не/настойчива молба/ препоръка/ пожелание;
• сходство на действия, предмети и явления;
• състав/съдържание на вещества и предмети;
• приложение/използване на вещества и предмети;
• въздействие;
• кратност/повтаряемост на дейстивето;
• характеризиране на обекта по неговите
свойства/качества/ способности;
• начало на действието;
• отличителен белег, по който обектът се откроява сред класа от обекти, към които принадлежи;
• обща принадлежност и веществен произход;
• ориентиране на обектите в природа-та спрямо морското равнище, спрямо екватора и спрямо
Гринуичкия меридиан;
• заключение;
• период/време/срок на метеороло-гичната
прогноза;
• езикова икономия чрез писмени съкращения;
• движение на обектите;
• противоположност/антоними;
• езикова еквивалентност/синоними.
Тук трябва да се подчертае, че езиковата еквивалентност присъства във всички функционалносемантични модели, тъй като средствата за изразяване са представени чрез много синоними.
Функционално-семантичните модели насочват езиковото обучение към дълбочинните структури на
езика, където са семантиките, присъщи на човешкото мислене въобще, и към повърхнинните
структури, където са средствата за изразяване на
тези семантики, и където откриваме преводните
еквиваленти, приликите и различията в езиците.
Заключение
Учебникът има основна задача да въведе обучаемите в научния стил на изброените по-горе
специалности. Изпълнявайки тази основна задача,
той се явява свързващото звено между основния

курс на езиково обучение през периода на предуниверситетската подготовка и академичното
образование. При това големият брой текстове и
упражнения и синонимни структури, предложени
към всеки модел, дава възможност обучаемите да
усвоят езика в неговото богатство и многообразие,
с което до голяма степен се удовлетворяват
изискванията, надеждите и отговорностите, предявявани към езиковото обучение на прага на академичното образование.
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ABSTRACT
The article presents a “Textbook in the Bulgarian language. Introductory language course”, intended for specialized education of foreign students with upper intermediate knowledge of the Bulgarian language – during the first
preparatory and first regular year of academic study in the field of biology, cell biology, microbiology, food, wine and
tobacco industries, biotechnology, veterinary medicine, forest industry, wood working, ecology, landscape architecture, agronomy. It’s main purpose is through texts and exercises to introduce the lexicology, the terminology, the use
of standard and special language constructions, which are specific for the scientific style.
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ЗА УСТОЙЧИВИТЕ СЪЧЕТАНИЯ С ПРЕДЛОЖНА ФУНКЦИЯ В
СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Милена Велева
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В доклада се разглеждат устойчивите съчетания с предложна функция в българския език от типа на благодарение на, с оглед на, по липсата на, противно на и др. Прави се структурна класификация с оглед на формалните им особености и се отделят различни семантични групи в зависимост от значението им.
Ключови думи: предлог, устойчиви съчетания с предложна функция
Key words: preposition, phrases with prepositional finction

Както е известно, предлозите са неизменяеми
думи, които изразяват синтактични отношения на
зависимост между членовете на изречението или
съчетанието, между съществителните имена и другите части на речта, както и между самите съществителни (или техните заместители) [Граматика,
1983: с. 409]. Наред със същинските предлози,
описани подробно в езиковедската българистика, в
СБКЕ се употребяват и многобройни устойчиви съчетания с предложна функция от типа на: благодарение на, в на, с изключение на, въз основа на,
подобно на, в продължение на, във връзка с (със),
по време(то) на, от гледище на, в границите на и
др.
Въпросът за характера на устойчивите съчетания с предложна функция като езиково явление е
предмет на теоретични разногласия. В българистичната езиковедска литература се срещат различни терминологични названия на разглежданите съчетания - предлогови изрази [Балан, 1940: 318],
сложни предлози [Андрейчин, 1944: с. 390,
Павлова, 1971], “нови” сложни предлози, сложни
предлози [Маслов, 1982: с. 326], производни предлози и предлогови изрази [Бабов, 1970], предложни съчетания [Стоянов, 1977: с. 439; Гълъбова,
2003, с. 102], предложни изрази [Граматика, 1983:
с. 411], съставни предлози и предлогови съчетания [Георгиев, 1991: с. 232-233]. Според
Академичната граматика на СБКЕ предложните изрази са групи от две или три думи, които притежават смислово единство и изпълняват ролята на предлози [Граматика, 1983: с. 411]. За разлика от сложните предлози, образувани от свързване на прости
предлози с имена, с други предлози или с наречия
от типа на вместо, около, заради, поради, изпод,
накрай, извън, въпреки и т.н., устойчивите съчетания с предложна функция имат разделна структура - състоят се от две или три (рядко четири) думи
- съществително или наречие, в съчетание с един
или два предлога.
Целта на този доклад е да посочи най-често
употребяваните устойчиви съчетания с предложна
функция в българския език в съвременния българ-

ски език и да ги класифицира от гледна точка на
тяхната формална организация и откъм семантика.
Изследването е проведено въз основа на 140 устойчиви съчетания с предложна функция, ексцерпирани от научната, публицистичната и административната реч.
Устойчивите съчетания от типа в духа на, в
течение на, с оглед на са синтактични конструкции,
които се характеризират със следните признаци:
1. Притежават разделна структура.
2. Изпълняват предложна функция, като изразяват различни синтактични отношения между
предмети, признаци, действия.
3. Имат постоянен (или относително
постоянен) лексикален състав, в който влизат една,
рядко две пълнозначни думи в съчетание с един
или два предлога.
4. Възпроизвеждат се в процеса на речта като готови езикови цялости.
Формалната вариантност при устойчивите съчетания с предложна функция в българския език
има ограничен характер. Реализира се в следните
случаи:
1. Редуване на членувана и нечленувана форма на съществителното име в състава им: под влияние на и под влиянието на, под действие на и под
действието на, под форма на и под формата на,
по линия на и по линията на.
2. Редуване на форми за единствено и множествено число на съществителното име в състава им: при условие на и при условия на; в случай на
и в случаи на.
3. Редуване на синонимни предложни компоненти в състава им: въз основа на /върху основата
на /на основата на; по време на /през време на; в
резултат на /като резултат от; по посока на и по
посока към.
4. Редуване на предложен компонент в състава им с нулев. Става дума за предлога на с атрибутивна функция, който в някои случаи може да
има факултативна употреба, напр: от вида на и от
вида, по повод на и по повод, с оглед на и с оглед.
Класификацията на устойчивите предложни
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съчетания в българския език може да бъде направена с оглед на принадлежността на пълнозначната дума в състава им към определен лексико-граматичен клас и според броя на компонентите в състава им.
Според принадлежността на пълнозначната
дума към класа на съществителните имена или
наречията устойчивите съчетания с предложна функция в българския език се разделят на:
1. Именни.
2. Адвербиални (наречни).
В състава на именните устойчиви съчетания
с предложна функция влизат абстрактни съществителни имена като: адрес, база, близост, вид,
влияние, въздействие, гледище, граница, действие,
допълнение, дух, зависимост, замяна, знак,
интерес, изключение, име, качество, кръг, линия,
липса, лице, навечерие, област, обсег, основа,
отношение, порядък, резултат, род, сила,
сравнение, страна, тип, форма, ход и др., които на
практика са лишени от словоизменение. Те се употребяват (с редки изключения) в нечленувана или членувана форма за ед. ч. или мн. ч.
Делото следва да бъде прекратено по липса
на извършено деяние. Разпадането на връзката се
познава по липсата на трансфер.
Липсата или наличието на членуване може да
бъде сигнал не само за вариантност, но и за различни по значение съчетания.
Например: Във времето на цар Симеон – ‘в
границите на живота му, на управлението му’, но
по време(то) на византийското робство. В дух на
разбирателство, сътрудничество, партньорство,
толерантност, но в духа на казаното, на европейските традиции.
Някои съществителни имена влизат в състава на повече от едно устойчиво съчетание. Такива
са например лексемите: време, връзка, име, обсег,
разлика, разстояние, случай и др. Например:
в името на ‘заради’ и от името на ‘от’
на разстояние от (10 км) и в разстояние на
(няколко дена)
в случай на ‘ако стане, ако се случи; при’ и по
случай ‘по повод, по причина, поради’.
Адвербиалните устойчиви съчетания с предложна функция съдържат обстоятелствени и определителни наречия като близо, далече, вън, заедно,
наред, независимо, подобно, противно, редом,
съвместно, съобразно, успоредно и др.
Някои адвербиални от съвременна гледна точка съчетания всъщност са били именни: наред с <
на ред с; начело на <на чело на;
Според броя на изграждащите ги компоненти
устойчивите съчетания с предложна функция в българския език могат да бъдат разпределени в две
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основни групи:
I. Двукомпонентни устойчиви съчетания
II. Трикомпонентни устойчиви съчетания
Двукомпонентните съчетания съдържат предлог и една пълнозначна дума. От своя страна те се
подразделят на три структурни модела:
а): наречие + предлог: близо до, вън от, далеч от, заедно с, наравно с, наред с (със), начело с
(със), независимо от, подобно на, противно на, съвместно с, съобразно с (със), успоредно с (със):
Заедно с храната човек приема вода и минерални соли. В супена лъжица захар се съдържат
46 калории независимо от вида й. Сатурн, подобно
на Юпитер, е сформирана основно от водород и
хелий. Съвместно с Министерство на образованието и науката ще бъдат разработени семинари за
преподаватели с цел усъвършенстване на знанията
б) предлог + съществително име: във вида,
от вида, от типа, под предлог, по повод, по случай,
с цел:
Числата от вида (0,b) се наричат имагинерни
(„въображаеми“) ...
Хосни Мубарак заяви, че е против която и да
е страна да натрапва своята воля върху другите
държави, под предлог „демокрация”. Изявление на
Посолството на САЩ по повод загиналите български военнослужещи в Ирак
в) съществително име + предлог: благодарение на.
Благодарение на Стефан Стамболов по време на Съединението се избира пътят на честта и
на успеха. Вдишването е възможно благодарение
на съкращаването на външните междуребрени мускули на диафрагмата.
Трикомпонентните устойчиви съчетания съдържат една пълнозначна дума (съществително
име) и два предлога. Те са от типа: предлог + съществително име + предлог с атрибутивна
функция.
Такива са например: в противовес на, в случай на, в числото на, в срок от, във вид на, за разлика от, извън границите на, като резултат от, от
името на, от страна на, по време на, по причина
на, под влияние(то) на, по пътя на, под формата
на, при участието на, с изключение на, с оглед на:
Например: Сърцето прави 2,5 млрд. удара в
рамките на един човешки живот. В процеса на еволюцията в многоклетъчните организми настъпват
изменения. Испанската икономика губи по 271 работни дни на всеки 1000 работници в резултат от
трудови злополуки. Въглехидратите се натрупват
под формата на гликоген в черния дроб или се превръщат мазнини. Физическото натоварване трябва
да става постепенно, в съответствие с възрастови-
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те и индивидуалните възможности на човека.
В съвременния български език най-продуктивен е моделът: предлог + съществително име +
предлог, което е в съгласие с аналитичния характер на нашия език. Останалите модели обхващат

ограничен брой устойчиви предложни съчетания.
Разпределението на устойчивите съчетания с предложна функция според продуктивността на структурните модели е представено в Табл. 1:

Таблица 1

Структурен модел
1. Предлог +
съществително име
+ предлог
2. Наречие +
предлог
3. Предлог +
съществително име
4. Съществително
име + предлог
Общо:

Брой

В%

114

81,5

18

12,8

7

5

1

0,7

140

100%

Устойчивите съчетания с предложна функция
в съвременния български език изразяват разнообразни синтактични отношения с различна степен
на абстракция и диференциация. Техните значения
са мотивационно свързани със значенията на пълнозначните думи в състава им.
Съществителното име обсег в съвременния
българския език означава ‘кръг, област на действие;
обхват’. Тясно свързани с това негово значение са
устойчивите предложни съчетания: в обсега на и
извън обсега на. Немската заемка рамка в едно от
преносните си значения също означава обсег,
обхват, граници, в които съществува или се развива нещо. На базата на това нейно значение функционира съчетанието в рамките на, което влиза в
един синонимен ред с: в обсега на, в обхвата на, в
границите на.
Лексемата подобие означава приблизителна
еднаквост, прилика. Съчетанието по подобие на
функционира като синоним на предлога като за означаване на сходство, подобие между лица или
предмети.
В редица случаи обаче тяхното значението не
е прост сбор от значенията на съставящите ги лексикални единици. Устойчивото словосъчетание в лицето на някого или нещо се употребява за уточняване кой или какво се явява длъжностно лице, представител на някого или на някаква институция [РБЕ,
8, с. 700]. В нашия език то се употребява не само
по отношение на лица, но и по отношение на различни институции, организации и под., срв. в лицето на държавата, в лицето на БОК / Министерство
на образованието и науката / в- “Дума”.
С помощта на устойчивите съчетания с предложна функция в съвременния български книжовен език се изразяват различни по характер отно-

Примери
в лицето на, в размер на, в сравнение с, от
името на, с изключение на, за разлика от,
близо до, заедно с, наред с, начело на, начело
с, подобно на, противно на
от вида, от сорта, от типа, по случай, по
повод, с оглед
благодарение на

шения между предмети, признаци и явления, в това число:
1. Пространствени отношения (място, посока,
направление, близост, отдалеченост, насоченост на
действието и др.): близо до, в близост до, вътре в,
вън от, в района на, в границите на, в лоното на, в
рамките на, далече от, на разстояние (от), в посока
на, по посока на.
2. Темпорални отношения (начало, среда,
край, времетраене, продължителност, едновременност, неопределеност, близост във времето, ограниченост и др.): в началото на, в средата на, в
края на, в навечерието на, в продължение на, по
време на, в разстояние на, в рамките на, в течение
на, с течение на, във времето на, по време на, в
хода на, заедно с, наред с, едновременно с, успоредно с и др.
3. Причинни отношения: благодарение на, в
зависимост от, вследствие на, в името на, във връзка с, по липса на, по причина на; по силата на, под
влияние на; под въздействие на, по повод (на), по
случай и др.
4. Компаративни отношения (сравняване,
съпоставяне, изтъкване на еднаквост, прилика,
подобие, различие, противоположност и др.): в сравнение с, във вид на, под формата на, в качеството
(си) на, в ролята на, подобно на, по подобие на, за
разлика от, противно на, в противоположност на; в
противовес на, в разрез с.
5. Цел, предназначение: с цел, в знак на, в
името на, в памет на, в чест на, в интерес на, в
защита на, в полза на; във вреда на, в ущърб на, в
изпълнение на и др..
6. Отстъпителни отношения: независимо от,
без разлика на, без оглед на, в разрез с.
7. Основание – въз основа на, на базата на,
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на основата на, с оглед на.
8. Обектни отношения (за посочване на обекта, който се засяга): по адрес на, от името на, от
страна на, по отношение на.
9. Следствие, последица: в резултат на, вследствие на.
10. Включване в някаква област на проявление,
действие: - в състава на, в областта на, в рамките
на, в сферата на, в числото на и др.
11. Начин, средство: с помощта на, без помощта на, по пътя на, с цената на.
12. Придружаване, съвместност: заедно с, едновременно с, съвместно с и др.
13. Количество: в размер на, от порядъка на.
14. Съответствие: в съответствие с, съгласно с, съобразно с, въз основа на.
15. Допълване: в допълнение към.
16. Заместване: на мястото на.
17. Изключване: с изключение на др.
18. За конкретизиране, поясняване,
уточняване: от вида (на), от рода (на), от сорта (на),
от типа (на) и др.
Една част от устойчивите съчетания с предложна функция са многозначни и се отнасят към
различни семантични групи. Така устойчивото словосъчетание по линия(та) на е представено със
следните значения в многотомния РБЕ, издание на
Института за български език при БАН: по линия(та)
на някого или нещо: 1. Чрез съдействие, помощ на
някого или нещо. 2. По отношение на, относно някого или нещо.
Примери: Институтът работи върху проекти
по линия на НАТО. Както доста отдавна е факт същинското разцепление на СДС е по линия не на
вътрешни лидерски борби, а на разделянето на неговите привърженици (В-к Про& Aнти). Ще има разисквания по линия на външната политика.
В съвременния български език съчетанието в
рамките на изразява: локативно отношение (в рамките на страната); отношение на включване в някаква област на проявление, действие (в рамките
на проекта); темпорално отношение (в рамките на
няколко години).
Обогатяването на българския език с устойчиви съчетания с предложна функция започва по време на формирането на българския книжовен език
през Възраждането и продължава до наши дни.
Както посочва Р. Ницолова, като се започне от 60
– 70-те години на XIX в., в СБКЕ постепенно се
оформя една доста богата група от съчетания на
предлози с абстрактни съществителни, които постепенно се лексикализират и се превръщат в логически предлози (Ницолова, 1979).
Значителна роля в това отношения играе руският език. От руски език в българския книжовен език
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са възприети например: в сравнение с (рус. по сравнению с), в качеството на (рус. в качестве), в съответствие с (рус. в соответствии с), в съгласие с
(рус. в согласии с), във връзка с (рус. в связи с), в
противоположност на (рус. в противоположность),
независимо от (рус. независимо от кого или чегонибудь), по повод (рус. по поводу), редом с (рус.
рядом с кем или чем нибудь), в течение на (рус. в
течение), по причина на (рус. по причине), по повод
(рус. по поводу), по случай (рус. по случаю) по отношение на (рус. по отношению к), съгласно с (рус.
согласно с кем или чем нибудь) и др.
Чешки произход имат устойчивите съчетания
с оглед (на)/към ‘предвид, като се взема под внимание и без оглед (на)/(към) ‘без да се взема под
внимание’. Те водят началото си от чешките изрази s ohledem и bez ohledu.
Най-често обаче устойчивите съчетания с
предложна функция, използвани в съвременния български книжовен език, имат съответствия във всички книжовни европейски езици, поради което е трудно да се посочи първоизточникът им.
При някои устойчиви съчетания от чужд произход формата им е била подложена на промяна в
съответствие със структурата на българския език.
Така например при заимстването му руското словосъчетание на счет се среща първоначално във
форма на сметка на, срв. Финикяните се обогатяват на сметка на другите народи [пример от българския речник на А. Дювернуа, т. 2, с. 2198], докато в съвременния български език то е във формата за сметка на. Във връзка с първоначално гласи в свръзка с. Калката в отличие от (рус. в отличие от) днес е изтласкана в периферията и е заместена от българското за разлика от.
И така, в резултат на изследването могат да
направени следните изводи:
1. Както и същинските предлози, устойчивите съчетания с предложна функция в българския
език изпълняват служебна функция, свързвайки компонентите на съчетанията и нееднородните членове на изречението. Те са свързани в по-голямата
си част с писменото общуване и принадлежат към
книжовните изразни средства.
2. С тяхна помощ се изразяват разнообразни
синтактични отношения с различна степен на абстракция и диференциация. В семантиката им се долавят лексикалните значения на пълнозначните думи - съществителни или наречия.
3. Според принадлежността на пълнозначната дума към класа на съществителните имена или
наречията устойчивите съчетания с предложна функция в българския език се разделят на именни и
адвербиални.
4. В зависимост от броя на изграждащите ги
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компоненти устойчивите съчетания с предложна
функция се разпределят в две основни групи:
двукомпонентни, съдържащи предлог и една пълнозначна дума, и трикомпонентни, съдържащи една пълнозначна дума и два предлога. В българския
език най-продуктивен модел е моделът: предлог +
съществително име + предлог, което е в съгласие
с неговия аналитичен характер
5. Една от водещите тенденции в развитието
на съвременния български книжовен език е засилването на относителния дял на устойчивите съчетания с предложна функция в научния, публицистичния и официално-деловия стил, което поражда
необходимостта от по-активното им включване в
чуждоезиковото обучение.
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ABOUT PHRASES WITH PREPOSITIONAL FUNCTION IN THE MODERN
BULGARIAN LANGUAGE
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ABSTRACT
The paper studies phrases with prepositional function of the type of благодарение на ‘thanks to, owing to. Due
to’, с оглед на ‘with reference to’, по липсата на ‘for the lack of’, противно на ‘contrary to’ etc. A structural
classification is made according to their formal features and different semantic groups are differentiated depending on
their meaning.
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ЗА ФОНЕТИЧНАТА КОРЕКЦИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА ФИНСКИ
ЕЗИК В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Илона Николова
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Напоследък стана модерно преподавателите по чужди езици да отделят по-малко внимание на фонетичната
корекция.
Разчита се на вродената човешка способност за имитация.
Оказа се обаче, че успехът при изучаване на фински език от български студенти в СУ “Св. Климент Охридски”
е правопропорционален на отделените от нас часове за фонетична корекция или както си позволихме да ги
наречем -часове за усвояване на “ новия диапазон на чуваемост “
В работата от една страна посочваме, че часовете за фонетична корекция са особено важни, когато
фински език се изучава от българи, а от друга - споделяме опита си за типа учебни часове, позволяващи да се
подобри успеваемостта и да се типизират статистически видовете допускани грешките.
В работата се предлагат два типа тестове: за началния и за напредналия етап на обучение. Първият тип
поставя акцента върху различните фонеми, а вторият се базира върху смиело различителните функции на
графично еднакви речеви единици.
Ключови думи: обучение, фински език, тест, статистически анализ, фонетична корекция, разбиране, “праг
на чуваемост”.
Key words: teaching, Finnish language, test, statistic analysis, phonetic correction, understanding, a range of
hearing.

шведският архиепископ Михаел Агрикола, който се
заселва в околностите на днешния град Турку прави
първата систематична граматика на финския език
и установява азбуката изцяло на базата на
латинския. Така в основата на финския литературен
език е залегнал източният диалект, разпространен
по това време както и до наши дни в околностите
на град Турку.
Съвременната финска азбука се състой от
28 букви, от които гласните са 8 - кратки (a, e,
i, o, u, y, ä, ö) и също толкова -8 (aa, ee, ii, oo, uu, yy,
ää, öö) дълги. В него има 16 дифтонга - ai, ei, oi, ui,
yi, äi, öi, au, eu, iu, ou, äy, öy, ie, uo, yö и 13 съгласни.
Предполагаемо унаследена от периода на

Граматична структура фонетично ниво
Финският език както и всеки друг език е
продукт на дълъг период на историческо развитие и усъвършенствуване. Развивайки се на
основата на свои вътрешни закони, той едновременно се е формирал, доизграждал и
усъвършенствувал. В него поетапно са настъпвали промени както в граматичен и лексикален
аспект, така и в областта на звуковия му
състав - фонетиката. Първите писмени данни
за езика са намерени от началото на XI-ти век
на територията на Русия в областта около
нижний Новгорд. По това време финския език
представлявал смесица от латиница и кирилица
като азбука, на която се е пишело. През 1580 год.

устни

устни

тесни/предни

У

•1

полу-тесни/предни

ö

е

широки/предни

а

тясна/задна

U

полу-тясна/задна

0

широка/тясна

а

не устни
унгро-финската общност, но развила се в периода
на самостойното оформяне на финския език,
фонетична система се характеризира с наличието
на дълги и с къси гласни (подобно на английски,
чешки, немски), както и редуването на единични и
двойни съгласни , които имат смисло различителна
функция. Напр: При промяна на гласна; saari остров, Sari - Сари; tuuli -вятър; tuulee - духа форма
за Зл.ед.ч.; при промяна на съгласна; käki - кокошка,

mäki - планина, väki - народ. Наличието на тези
вокални двойки по квантитет прави финския език
доста подходящ за метрично изследване. Дългите
гласни и съгласни фонеми, както и сложните гласни
фонеми нямат свои особени графични знаци. За
тяхното обозначение се ползват буквите на кратките
фонеми.
Характерно за финското произношение е
ясното и отчетливо артикулиране, без редукция и
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потъмняване, обусловено предимно от аглутинативния характер на езика, в който служебните отношения се изразяват чрез суфикси.
Определянето му като вокално мелодичен се
дължи на големия брой на гласните фонеми (8
във финския, спрямо - 6 в българския и - 16 във
френския), като при това приоритет имат
отворените срички и не се наблюдава струпване
на съгласни в началото на думите, (което е така
характерно за групата на германските езици).
Напр. шведската/немската дума - Strand - във
финския претърпява редукция в началото,
остава само сонорна съгласна - r и в края се
озвучава с гласна - а - ranta;
Финският език звучи на моменти монотонно, което е резултат на неговата найхарактерна особеност - вокалната хармония.
Ритмичността в говора се определя от силовото
ударение, което винаги е локализирано върху
първата сричка. Във финския език има и вторично ударение, което е по-слабо и в многосричните
думи пада върху нечетната сричка - трета, пета
и т.н. Например: аа - mu - утро, tu -lee - идва. Без
ударение са четните срички и крайните.
Например: syn - tak -si - синтаксис.
В потока на речта ударението може да
падне върху цяла дума, отделяйки я, за да
подчертае смисъла на казаното или т.н. логическо ударение. Нека разгледаме последващите 6
изречения, които имат еднакъв превод.
Pekka rakastaa Leenaa - (нормален словоред)
Пека обича Лена.
Leenaa Pekka rakastaa - наблягаме на Leena,
че именно тя е обектът, който обича Пека
Rakastaa Pekka Leenaa - наблягаме на действието; може да бъде ползвано за отговор на
въпрос, изразяващ колебание по въпроса за
чувствата на Пека.
Pekka Leenaa rakastaa - наблягаме на подлога,
че именно Пека обича Лена, а не друг
Leenaa rakastaa Pekka - в контекст, когато
говорим за няколко души и казваме за всеки по
отделно от кого е обичан (на български Лена е
обичана от Пека)
Rakastaa Leenaa Pekka - това изречение звучи
по-неестествено, но въпреки това е разбираемо.
Ударението във финския език няма смисло
различителна функция.
Правописът се основава на два преобладаващи принципа фонетичен и морфологичен.
Според първия всяка фонема се означава с
определена буква, а според втория се разграничават морфемите в думата. Например:
talossani названието на къща е - talo, суфикса ssa(e падежа inessiivi e конструкция за местораз-

положение - къде ) и - ni - притежателен суфикс за 1 л.ед.ч. Ако пък разделим изписването на
срички, то тогава ще се получи следната картина talos - sa - ni.
Още преди години руският учен Трубецкой
поставя въпроса за необходимостта от
теоретично мотивирана и практически удобна
за ползване уеднаквена система за фонологична
транскрипция при съпоставителните изследвания. Този въпрос се обсъжда и до днес. За
фонетичното транскрибиране основно ползвана
в световен мащаб е системата МФАЯРА (International Phonetic Alphabet) ползвана за транскрибиране в учебниците, учебните помагала и в
речниците. Северните страни, обаче ползват
своя собствена транскрибираща система
наречена SUT(FUT) Suomalaisugrilainen transkriptiojдrjestelmд/ - FUT(Finnisch-Ugrische Forschungen).
В настоящото изследване фонетикофонологичните съпоставки и изследвания са
направени на базата на МФА (IРА),но сме
показали и сходството между вокалната транскрибция на SUT към вокалната система на
българския език. Използването на кирилицата
за звуковете на българския език ни дава
предимството, да маркираме спецификата на
българските фонеми спрямо фонемите на
дадения чужд език в случая — финския.
Транскрбиращата система SUT на
Северните страни или - FUT(Finnisch-Ugrische
Forschungen), както първоначално е била наричана,
при създаването й през 1901 год. в последствие
бива развита от Yli-Paavola 1970; Itkonen-Posti
1972; Posti-Itkonen 1973; Janhunen 1987; и
последно е допълнена и издадена през 1990 от
Sovijдrvi и Aulanko.
Нека представим гласните на фински език
чрез транскрипцията SUT.
i = и както в повечето езици тя е не устна,
тясна, предна гласна и се характеризира с мощен
интензитет на произнасяне.
Например: piiri(кръг), hieno(фин).
е = е неустна, полу-тясна, предна гласна.
Например: veli (брат), eesti (Естония)
е = е/а неустна, полу широка, предна гласна,
напомня като изговор английското блеещо е.
Например: tietää /tietää/- знам, liemi/liemi/- бульон ä
= я(българско) неустна, широка, предна гласна.
Например:
ääni (глас), hämärä (мрачно,тъмно),
е = е неустна, полу-тясна, предна гласна.
Например: pehmeä (мек)
i неустна, тясна, задна гласна. Например:
както в сириския lym (Hm) - във фински е lшш (сняг).
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Таблица на разликите в транскрибирането на гласните на IPA и SUT
IPA
Предни
Нелабиални
Тесни

I

лабиални.

Средни
нелабиални

Y

I

Y

Полу тесни

Е

0

Полу широки

Е

(Е

Задни

лабиални

не лабиални

лабиални

и

Ш

и
Y

Г

O

o

А

/Е
Широки

А

а
SUT
Предни

не лабиални

лабиални

средни
нелабиални

задни

Лабиални.

не лабиални

лабиални

Тесни

I

Y

/

и

/

и

Полу тесни

Е

Ö

Е

0

Е

0

Полу широки

Е

Ö

Е

0

Е

o

Широки

А

А

А

а

А

а»)

а = а неустна,широка, задна гласна. Например: аапш (утро),
aarre (съкровище), aave (фантом), aavikko
(пустиня)
y(ii)= ю (българско) устна, тясна, задна
гласна. Например:
hylly (рафт), kyllä (да).
ö = ьо/ь устна, полу-широка, задна гласна.
роllо (сова, кукумявка), syödä^M)
ö = ьо/ь устна, полу-широка, задна гласна.
Например: vyц (колан, пояс) vyцtдrц (талия,пояс)
ц = у устна, тясна, средна гласна. Например:
lupio (отстъпник)
lumo (очарование)
u = у устна, тясна, средна гласна. Например:
sumu (Mbnia), гаиЬа (мир)
о = о устна, полу-тясна, задна гласна.

Например:
Шоаа(донасям), шока(храна, ядене)
о = о устна, полу-тясна, задна гласна.
Например:
пио (онези), Шо (онова)
ä(a) = o (българско) устна, широка, задна
гласна. Например: magyar /mogör/.
Така бихме могли да опишем с примери
сходството и различията в произнасянето на
гласните във фински и български езици спрямотранскрибиращата система SUT.
Както вече по-горе споменахме, в
съвременния фински късите и дълги гласни са
смислово диференцирани.
Български гласни
Фински гласни
А, а
А, а
Е, е
Ее

Таблица на гласните във фински и български език
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Неустни (неокръглени)
Предноезични

ФИНСКИ ЕЗИК

Устни
(закръглени)
задноезични

Неустни

Устни

предно

задноезични

Предно

задноезични

Шумни

Y

-

И

Ъ

У

полущумни

O

и
0

I

Тесни

IE

-

Широки

Е

А

O

Открити

-

-

А

А
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И, и
О,о
У, у
Ъ, ъ

I, i
O, o
U, и
Ö,o
¥’Ó
Ä, ä

Последните две гласни фонеми нямат
съответствие на българки език. Съответно се
изчитат Y,y (ю) и Д,д (я). Както вече по-горе бе
споменато, финските гласни фонеми могат да
бъдат къси и дълги и имат смиело различителна
функция.
Броят на гласните фонеми в българският
език е 6, а на съгласните 39, а във фински има 8
гласни, но различни по дължина и 20 съгласни.
Гласните в българската дума могат да се
реализират както в началото, така в средата и
в края на думата. Нещо повече гласните
избягват свързванията помежду си и
предпочитат съчетания със съгласните. По
този начин се избягват консонантните
струпвания и се получава вокално консонантно
равновесие на българския речеви изказ. В това
отношение между двата езика има голямо
сходство. От гледище на фонетиката в артикулационно и акустично отношение, различията
между ударени и неударени гласни са доста
съществени. Гласните фонеми в българския език
са само орални, т.е. системата не познава
противопоставяне по признака назалност неназалност. За българските гласни са чужди и
противопоставянията по признака дължина. В
потока на речта, всяка гласна може да бъде
удължена, но това удължаване има само експресивна, а не фонологична функция. Понякога има
тотално припокриване - еднаквост при
произнасянето на гласните във финския и
българския език. Напр. българското -а в думата
- казвам напълно отговаря на финското - а в
думата - sanoo,
а/а/
фин. sanoo,
бълг. казвам
о/о/
фин. коко /всеки/,
бълг. кой
и/у/
фин. tuo /онова/,
бълг. ухо
ä/я/
фин. järjestö,
бълг.организация
В други случаи настъпват промени и тук
именно се пораждат грешките, допускани от
учащите се:
ö/ьо/ фин. öljypuu /маслиново дърво/ бълг.
юли - усвояването на произнасянето определено
създава проблеми на българите, изучаващи
фински поради това, че^дни го чуват като твърда
гласна o както в българската дума - олио; други го
произнасят като ю - юлио; юлйо.
у/ю/ фин. jstävyys /приятелство/, както в

бълг. юзда Българите чуват и произнасят -у вместо
финското меко - ю
е/е/ фин. elin 1о\>тг&1 бълг. Ела
i/и/ фин. eli /или/ - бълг. или
Във връзка с тези особености, се налагат
допълнителни фонетични упражнения за
усвояване на различията във вокалния изказ на
финските думи от типа: посочени в ТЕСТ 1
ТЕСТ 1 Гласни:
i - е - nimi - nimiin - niin - nimen - nimeen; ii - e
- mene - meni - tili - tiili - miten;
e. - ä - älä - ele - elä; tämä - tänään - tänne;
ee - ää - elää - ääni - äännen; minä - minne - mitä
mitään - teetä;
a - aa - mamma - anna - ala - antaa - aante - banaani
ó - u - tyly - pupu - pysy - pusu - kysy - nuput yy - uu
- myy - muu; kyy - kuu; syy - suu
ö - o - pöpö - popo; tönö -jono; jörö - poro;
öö - oo - Töölö - Töölöön; olo - olon - oloon - sooloon
i - ó - u - tilli - tylli - tulli; ii - yy - uu - tiili - tyyli - tuuli;
e - ö - o - helmen - hölmön - solmun ee - öö - oo helmeen - hölmöön - olkoon
ä - a - mä - ma; tämä - sana; ää - aa - ähä - aha - sääri
- saari
i - e - ä - Minni - minne mennä; mnne - minä - menen;
ó - ö - mylly - pölly - milli - mylly - mölly u - o - a - pupu popo - pappa
ДИФТОНГИ (KAKSIISÄÄNTIÖT - DIFTONGIT)
Във финския език съществуват 16
дифтонга. Те могат да окончават на - /, ai, äi, oi,
öi, ui, yi, ei. Всички гласни в комбинация с - / —
могат да създадат дифтонг. Окончаващите на:
- и - ай, ой, ей, iu\
- y-äy, oy;a също така и ei, uo, yö.
Фонемата, както е известно е най-малката
езикова съставна единица и има своето смиело
различително значение. Във финския език
гласните се делят на къси и дълги предноезични
{etuvokaalit) и къси и дълги задноезични
{takavokaalit). Има и сложни гласни - дифтонги,
произнасящи се слято или на един дъх.
Дългите гласни в първата сричка са с
древен произход от времето на прибалтийскофинския език основа. Късите и дълги гласни не
се различават една от друга по мястото и начина
на образуване, а по дължината на произнасянето
си. Напр. късо и дълго i /ii - £ *реа (болен), kiipeä
(тесен); lika кал, liika (излишен), ///ÿà (сълза), liima
клей;
Напр: при произнасянето на гласната у, уу,
която е предно езична и е закръглена курсистите
срещат трудности при на удължения й вариант
на изговор. Независимо от това, че тя наподобява
като изговор нашето - ю. Напр. - Ау/иу(усмивка),
£ ààà (писалка), /яу//аг/ (мелничар), tyyni (тих,
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спокоен). Произнасянето на дълго и късо - е в
исторически аспект идва от отпадането на
съгласната намираща, се между две гласни и
комбинирането на буквите в един дълъг звук - при
jokeen - в езерото, което произлиза от старото jokehen;
При заимстваните от чужди езици думи е
— под ударение винаги се произнася като дълго е
-faneeri (фенер), geneettinen (генетичен). Старото
финско ее - в първата сричка на думата в
съвременния език е преминало в дифтонга - ie.
Гласната ö; öö e нов звук по своя произход
за финския език. Проникнала е в него от стария
прибалтийско-фински език - основа предимно се
среща в първа сричка, но с времето се е
трансформирала в дифтонга - yö. Като
формация древното öö се е запазило в някои от
езиците, принадлежащи на прибалтийскофинската група като например в естонския. ест.
pöör и фин. pyörä (колело).
Усвояването на произношението на тази
дума е доста трудно за обучаващите се
студенти в началния период, поради
наслагването на ю и ъо едно до друго. Такова
нещо в бъгарския език няма и се бърка често с
уйо - напр. в Груйо. Напр. ест. sццmine и фин.
syцminen (храна); ест. tцц и фин. tyц (работа); ест.
цц и фин. уо (пощ).
Дългото öö се употребява предимно при
коствените падежи на фински. То е резултат
от премахването на съгласната между тях.
Напр. eläköön - (да живее!) произлиза от старата
форма eläköhön.
Дифтонгите във финския език — ie, ио, yц;
се характеризират със следната интересна
особеност. И двете гласни са кратки в начина
им на учленяване, ала са различни помежду си.
Ето защо изчитането им върви от закрита към
открита. Напр: £ /е//(език),/ше//(мисъл), ^’
(работа), уо(яощ).
При 13 от общо 16 дифтонга във финския
език - ай, ой, ей, iu, дy, цy, ai, oi, ui, ei, дi, цi, yi - се
наблюдава низходяща интонация при изговора вървяща от открита към закрита. Напр: laulu
(песен), neula (игла), nдyte (показ;образец). Във
финския език дифтонга - еу, се среща най-вече в
диалектната реч, в поезията и доста рядко в
литературата. Напр: lеупкеа (топъп).
Тук трябва да отбележим и наличието на
строги правила, свързани с вокалната хармония
във финския език. Твърдите -а, о, и се
противопоставят на меките - д, ц, у. - Ако в
първата сричка на едносъставна дума имаме
наличие на твърдите гласни - а, о, и, то тогава и в
крайната сричка на думата гласните ще са твърди.
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Тези думи във фински език се наричат думи със
заден вокализъм - ааяш(сутрин), kaukana (далече).
- Ако в първата сричка на едносъставна дума
имаме наличие на меките гласни - д, ц, у, то тогава
и в крайната сричка на думата гласните ще са меки
и ще са с предноустно учленяване, поради което
ще се наричат думи с преден вокализъм - hyvä
(do6bp), kyllä (da).
Гласните е и / не влияят на вокалната
хармония - те са неутрални и се ползват и с
гласни с преден и заден вокализъм
- а/ при задни - ero /разлика/, terva /смола/
, kello /часовник/, б/ при предни - metsä /гора/, kesä
/лято/, mikд /какво/.
В сложносъставните думи се спазват
условията на вокалната хармония:
- Ако във всички части на думата имаме
наличие на преден вокализъм, то тогава думата
ще е с преден вокализъм – kддrme /змия/ и туугку
/отрова/ се превръща в kддrmeenmyyrky /змийска
отрова/;
- ако думата се състои от думи със заден
вокализъм като lainasana /заимствана дума/
itse(caM), раlуега(услуга) itsepalvelu на
самообслужване, то тя ще подчини на правилата
за формиране на заден вокализъм.
- ако думата е съставена от части с
различен вокализъм като käsikirjoitus /ръкопис/
; aamuhämärä/ утринен мрак/, herдtyskello /
будилник/ то всяка от думите се подчинява на
своето правило за вокална хармония.
При заимстваните думи не се ползват
правилата на вокалната хармония като в analyysi /анализ/.
За обучаващите е доста трудно
усвояването на двойката от гласни у - а. При
нашите изследвания в лектората по фински на
Софийски университет в продължение на 5
години повече от 11% от курсистите срещнаха
доста големи трудности при усвояването на
произнасянето на тези две гласни, а така също
и при овладяването на дължината на гласните.
По-долу ще представим анализ на най-често
допусканите грешки при овладяване на вокалната
хармония. В проведените от нас експерименти
взеха участие 115 студента
ТЕСТ 2 Прочете правилно изреченията:
1. Sanna sanoo sanaa.
2. Leena laulaa laulut.
3. Minne minд menen.
4. Kiva kova kuva.
5. Lumi loistaa.
6. Oppilaat oppivat ja opettaja seisoo ja opettaa.
7. Lehmä ja lammas ovat kaikki hyödyllisiä elämiä.
8. Hän kulkee pientä polkua, joka käy metsän halki.
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9. Tänne tulee näet kaksi turkkilaista.
1. При изчитането на тези видове думи е
наложително правилно да се даде акцентува
върху удължаване /квантитет/ на съответната гласна, защото тя има смислово различителна функция. Напр. tule, tuulee, tullee, tuullee,
(ei) tule, (ei) tuulle. Tuuli tuulee.
Tänään on tuulinen päivä.
Tänään tuuli ei tule.
Tänään päivä ei ole tulinen.
Tuli ei palaa.:
Tuli, tuuli, tili, tuoli, tuuli,
2. Обикновено най-добре се усвояват двойката гласни в съпоставката им по различни
признаци:
а - ä предноезична, твърда и тясна, към
втората задна езична, мека и широка - твърдо а
се изчита като в унг. - hai /къща/, като бълг.
вал, като фин. - kaikki - всички.
ä — си е типично фин. гласна, като изчитане
— наподобява на бълг. - я.
Ето думи за съпоставка - takana - täkänä,
ala - älä, lahti - lähti,
e - ä неутрална и полуширока е към
задноезичната, широка и мека д; veri — väri, veli —
väli, hyve — hyvä, ele — älä, teelle —täällä. Тези гласни
в хода на финската реч звучат за ухото ни
приблизително еднакво, но когато свикнем, ще
направим разликата която е значителна. Напр.
â mitä, lehtimiestä, mitä
hän tekee?
у - ö у - се произнася като бълг. - ю9 в някои
случаи звучи като - йо. Напр. - hyra /хюра/
у - i - в примери, когато у се изчита като ю
или йо се съпоставят като двойка гласни - i - у;
pisin - pysin, milli - mylly, tuo -työ, suon - syön, Напр. в
yц /юьо, юо/ или /йоо/ като на англ. -yes /йес/.
ö - o като бълг. /ьо/ keli - köli, pelle -pöllö.
3. Във финския език спрямо останалите думи

на текста, думите с дълги гласни са около 10 %г
което съвсем не е малко.
Това показва колко е важно да се направи
необходимото за тяхното правилно овладяване и
произнасяне от курсистите. Говоримо се ползват
сумарно около
Упражнения: tule, tuule, tulee, tuulee.
asia, asiaa, Aasia, Aasiaa.
oli, Olli, olin, Ollin.
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PREPHONETIC CORRECTION IN TEACHING OF FINNISH LANGUAGE
Ilonka Nikolova
Sofia University „St.Kliment Ohridski“, Bulgaria

ABSTRACT

Lately it is modern teachers of foreign languages to pay less attention to phonetic correction. They all are based
on the native human abilities for imitation.
The results show us, that the studying effect in the teaching of Finnish language on students at Sofia University
is directly proportional to the number of phonetic correction lessons. So we named them the lessons of learning ” a
new range of hearing”.
In this work on one hand we show that lessons of phonetic correction are very important, when the Bulgarian
students start learning Finnish language. On the other hand we want to share our experience about type of lessons,
which enable to improve knowledge of typify the statistical types of mistakes.
In this work also we offer two types of tests: elementary and upper level. The first - elementary level test puts the
stress on different phonemes and the second - up–er level test is based on the semantic distinguishing function of
graphically equal speech units.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ПРЕПОДАВАНЕ И ИЗУЧАВАНЕ НА БИЗНЕСРУСКИ ЕЗИК В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА
Людмила Янкова
Лесотехнически университет - София
Говорейки за спецификата на преподаване и изучаване на бизнес- руски език за студентите нефилолози
следва да се има в предвид, че на нивото на лексиката и речниковия запас на сыответната специалност се
извършват преобразувания, които се характеризират с интензивност пряко свързана с измененията протичащи в
социално – икономическата сфера.
Концептуалната основа на изложения в дадения доклад тезис се състои в това, че обучението по бизнес –
руски език на нефилологическите специалности във ВУЗ ще обеспечи висока езикова квалификация на студентите само при условие, че се провежда по методика, която отчита спецификата на професионалния език на съответната специалност.
Предлаганата от автора методика за обучение съдържа различни процедури на работа с текст, които включват неговия структурен, смислов и езиков анализ, а също учебно–преводаческа дейност и самостоятелно конструиране на текстове от студентите.
Прилагането на дадената методика на занятията по руски език в ЛТУ способства за по-активното участие на
цялата учебна група в процеса на обучение като по този начин се постига по-лесно и непринудено усвояване на
терминологията на бизнес-руския език по съответната специалност на студентите.
Ключови думи: бизнес- руски език, преподаване
Key words: business Russian, training

Когато говорим за спецификата на преподаване и изучаване на руския език в нефилологическите висши училища, трябва да изхождаме от това,
какво забелязваме в преподаваната материя, а
именно на ниво лексика на руския език, на неговия
речников състав, забелязваме преобразувания, които се отличават с голяма интензивност и определено са пряко пропорционални на измененията, наблюдавани на социално и икономическо ниво.
Специалистите дори говорят за своеобразно езиково възраждане /имам предвид изследванията на
Нестерская, които са публикувани във “Вестник на
Московския университет” през 1997 г./.
В този контекст в руския език за последните
15 години се е появил нов “подезик”, който е наричан “деловой русский” или business Russian /бизнес-руски/.
Деловото общуване е най-масовият вид на социалното общуване, което се реализира в сферата
на комерсиалните и административно-правните,
икономико-правните и дипломатическите отношения.
В условията на конкуренция от умението да
се провеждат преговори все по-често се определя
процъфтяването или срива на дейността не само
на отделния човек, но и на цялата корпорация. Не
случайно американците казват:”Бизнесът – това е
умение да общуваш с хората”. Според мен високата речева култура и развитата икономика в напредналите страни са взаимосвързани. Така един
от прочутите мениджъри в САЩ, президентът на
най-големия в света автогигант “Форд” и “Крайслер” пише: Какво представлява “управление”?
Управлението – това е умението да настроиш хо-

рата за трудова дейност. А единственият начин да
настроиш хората за енергична дейност е общуването с тях.
Като реална и необходима помощ за постигането на адекватна речева култура в областта на
деловия руски език за нас и за студентите е от голяма полза обогатяването на руската лингвистика
със следните научни трудове: 1/Словарь перестройки /Максимов 1992/; 2/Ключевые слова текущего момента /Шмелев, 1993/; 3/ Язык рынка.
Словарь /Халипов, 1992/ и др.
От гледна точка на преподаването на руски
език в нефилологическите висши училища искам
да обърна вниманието на “Большой англо-русский,
Русско-английский словарь по бизнесу” /Загорская,
1997/. Това е един от най-пълните речници по
бизнес, по делови руски език, съдържащ повече от
18 хиляди термина на деловата лексика. Освен преведените термини в него се дават и техните
обяснения, а това е много полезно при съставянето на учебници и помагала по бизнес-руски за нуждите на нашите студенти. Това са термини, които
са свързани с международната търговия, банкови
сметки, борсови дейности и т. н.
Наблюдаваните промени във всички сфери от
живота на съвременното общество изискват преосмислянето на редица традиционни въпроси на изучаването на руския език. Ние трябва да изхождаме
от това, какво искат от нас нашите “потребители”,
а изучаването на тяхната мотивация е показало, че
у нашите студенти най-основното е външната социална мотивация на обучението, т. е. стремежът
да си осигурят престижна професия за бъдещето
си.
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Обучението по чужд език е средство за придобиване на комуникативни умения, които позволяват да се осъществява речево общуване в реални ситуации.
Анкетиране сред студентите показва, че в повечето случаи чуждият език заема първо място сред
непрофилираните дисциплини. Максимален интерес в процеса на изучаването на чужд език студентите проявяват към разговорната реч. Целта, които
те искат да постигнат, е свободно владеене на чужд
език и то в своята бъдеща професионална дейност.
Преподавайки бизнес-руски трябва да “преосмислим” и темите на деловата кореспонденция и
да осъзнаем многообразието на лингвистичните
възможности, които могат да бъдат използвани в
комерсиални цели. Имам предвид както при кореспонденция вътре в предприятието, така и извън
него. От една страна са особеностите на съставянето на делово писмо, на факса, имейла, рекламния текст, - а от друга – телефонен разговор,
преговори, всекидневното общуване в микро- и макроконтекст на деловата среда.
Както виждате сами, задачата никак не е
лесна. И не само затова, че обектът на преподаването постоянно се променя и обогатява, и че ние,
преподавателите, трябва да изследваме неговите
закономерности, а и затова, че ние в най-кратък
срок трябва да намерим най-ефективните методи
на преподаване на бизнес-руски.
Продължавайки мисълта за деловия руски език
трябва да отбележим, че културата на речта се проявява като икономическа категория. Високата речева култура и развитата икономика в напредналите страни са неразделни една от друга, те са
взаимосвързани. Измененията на пазара на труда
изискват други знания и умения, добро владение
на бизнес-руския, добро владеене на основните норми на деловото общуване. Тук става дума за комуникативна компетентност.
Комуникативната компетентност изисква знание на съответната лексика и функционално овладяване на граматиката. Според нас комуникативната компетентност включва /съдържа/ 4 компетенции: граматична, социолингвистическа /адекватно използване на езика в различни контексти и с
различни цели/, стратегическа /която е необходима основно при речевото общуване по време на
провеждането на учебни преговори, включваща и
стратегия на тези преговори/ и дискурсивна компетенция – като умението да пораждат свързана, логически последователна устна и писмена реч.
За да научим студентите на бизнес-руски, съвсем не е достатъчно те да знаят спецификата на
деловата реч, нейната лексика, граматика и стилистика. Те трябва да умеят да използват своята реч

така, че да заинтересуват своите събеседници, да
могат да им влияят, да ги привличат на своя страна,
да могат да говорят не само с тези, които им симпатизират, но и с тези, които са против тях и т. н.
Приключвайки анализа на текстовете на бизнес-руски като комуникативна единица и единица
на обучението, ние определяме съдържанието на
такива текстове като многопланово и многостепенно
образуване, в които ясно се очертават:
1/ мотивационно ниво и ниво на комуникативно намерение – с една дума, с каква цел и как той
ще се въздейства на събеседника;
2/ смислово ниво или ниво на смисловото съдържание на текста;
3/ езиково оформяне на текста;
4/ речевия план, т. е. различни начини за формиране и формулиране на мисъл, отразяващ социокултурния фактор.
Според нас взаимовръзката на целите на
комуникацията, смисловото съдържание на текста и езиковите средства за неговата реализация
трябва да служат като основа за създаване на методика на анализа на деловите документи с последваща методическа цел - тяхното продуциране в
писмена или устна форма. Оттук следва, че абсолютизацията само на езиковите фактори явно не е
достатъчна. Освен знанието на “малкия синтаксис”, анализиращ едно изречение в даден контекст,
необходимо е приминаването и към “големия синтаксис”, анализиращ смисловата структура на целия текст, как и по какъв начин в него се свързват
изреченията и единиците на “свръхфразовата форма”, “свръхфразовото единство”.
От позицията на дадения подход ние предлагаме следната система на работа с текстовете по
бизнес-руски.
А. Подготовителен етап. Целта е усвояване на
лексиката и граматиката на езика на деловите
текстове. С каква цел? Със цел създаване на езиковата база за опериране на информативното съдържание на деловия текст. Комуникативната единица на обучението е едно изречение.
Методическата система на обучението съдържа упражнения за определяне на смисловите връзки
вътре, в самото изречение.
Б. Напреднал етап. Целта е въвеждане в процеса на обучението на елементи от лингвистиката
на текста. Обучение върху основите на структурно-смисловия анализ. Комуникативна единица на
обучението вече е група от изречения, които са тясно свързани помежду си в смислово отношение и
представляват фрагмент от деловия текст. Методическата система представлява упражнения за определяне на смисловите връзки в завършения по
смисъл фрагмент от деловия текст, който развива
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определена подтема.
В. Основен етап. Целта е обучаване на студентите за комплексен анализ на целия текст.
Комуникативна единица на обучението е целият
текст.
Г. Заключителен етап. Целта е продуциране
на делови текст. Обучението е най-добре да се провежда в рамките на спецкурса “Преговори като част
професионалната дейност на студентите, специализиращи се в областта на бизнес-руски”. Имам
предвид магистърските 60 часа по бизнес-руски.
Всяка дейност, особено такава, каквато е създаването на текст по бизнес-руски, изисква отработване на цяла система от умения и навици. Такава
система се формира последователно и поетапно.
Ще назовем умения, които са основни при работа с текстове по бизнес-руски:
1/ на стадия на определяне на композицион-
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ната структура: умението да се прогнозира архитектониката на деловия текст, да се определя неговата композиционна рисунка;
2/ на стадия на смисловия анализ: умението
да определят основната тема, подтема, основните
факти и детайли;
3/ на стадия на езиковия анализ – умението
да избират езиковите средства, изхождайки от композиционна структура на разглежданите документи;
4/ на стадия на учебно-преводаческата
дейност – умение еквивалентно да предават смислова и стилистична информация;
5/ на стадия на конструирането на текста –
умението да използват типичните структурно-смислови модели и съответстващите им езикови средства за създаване на определена част на деловия
текст или на целия текст.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE CURRENT TRAINING IN BUSINESS
RUSSIAN
Luidmila Yankova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Discussing the specific characteristics of teaching and learning Business Russian for students (non-philologists)
it should be taken into account that changes are taking place on the lexical level and in the vocabulary required for the
respective subject area, their intensity being directly related to the transformations occurring in the social and economical aspect of life.
The conceptual base of the thesis presented in the paper expresses the view that the training in Business Russian
for students (non-philologists) will ensure high language competence of students provided training is carried out in
accordance to methodology focusing on the professional language of the respective subject area.
The methodology proposed by the author includes various tasks on working with texts with regard to their
structure, meaning and language analysis as well as translation tasks for the purposes of training and independent text
production by the students.
Applying the proposed methodology in the seminars in Russian in the University of Forestry, Bulgaria, will make
possible the active participation of the whole group of students in the process of training, thus achieving easier and
natural acquisition of the terminology of Business Russian of the respective subject area by the students.
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ПРИЗНАВАНЕ НА КРЕДИТИ И ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА
“ЧУЖД ЕЗИК” В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Биляна Овчарова, Илиана Илиева, Евелина Георгиева, Таня Панчева
Лесотехническия университет - София
Целта на изложените по-долу правила е да се създаде прозрачност, подреденост и информираност за системата за провеждане и оценяване по дисциплината “Чужд език” в Лесотехническия университет, София. Те са
продиктувани от практиката и конкретни възникнали проблемни ситуации и от волята за регулиране и осигуряване на качествено обучение и справедливо оценяване.
Ключови думи: чужд език, обучение, правила
Key words: foreign language, instruction, training, rules

Общи положения:
Обосновка за създаване на правилата за
признаване на кредити и оценяване по дисциплината “Чужд език” в Лесотехнически университет
от методическа гледна точка
За да бъде ефективно обучението по чужд език
е необходимо да се създадат условия за непрекъснато натрупване на нови и упражняване/преговаряне на познати езикови категории до достигане
на достатъчно високо ниво на владеене на езика.
Ключови думи в чуждоезиковото обучение са
непрекъснатост, системност, последователност за
период от време, обикновено некратък (в ЛТУ този
период е 4-тири семестъра).
В този смисъл правилата имат за цел да
осигурят:
- присъствие на студентите на всички аудиторни занятия без да има закъснения за занятията;
- старателно и пълно водена аудиторната и
извънаудиторна работна документация и отговорност към тази документация (студентите сами съхраняват писмените си изпитвания до оформяне на
окончателната оценка по чужд език);
- мотивираност към дисциплината за целия
срок на обучение.
Основният въпрос, който може да се зададе,
е как да се осигури действително изпълнение на
тези добре звучащи цели или, казано по друг начин,
как правилата мотивират студентите да се обучават качествено.
От особено значение в този процес е начинът,
по който се определят границите на отношенията
преподавател-студент. От първоначалния вариант
на правилата отпаднаха чисто наказателните мерки за отсъствия (научаване на 40 думи, невключени в учебния материал) и отстраняване на студент
при неспазване на нормите за етично поведение.
Включени бяха добавки към текстове като “след
изясняване на причините” и “препитване върху предадените домашни задания”. С други думи правилата насочват към “ползотворен диалог” между сту-

дента и преподавателя: ползотворен, защото има
определени веществени материали (работна
документация, обяснения на отсъствия,
препитване), индикатор за знания, които студентът
следва да демонстрира в хода на учебния процес;
и диалог, защото преподавателят е поставен в ролята на обясняващ и насочващ действията на обучаемите без да има наказателни правомощия.
Би било добре да се добави към горното изречение “без да има наказателни правомощия в 100%
от случаите”, но това няма да отговаря на реалността, в която, макар и рядко, има случаи на нежелание да се спазват правила. Препоръчително е
в подобни случаи да се провежда засилен диалог
под една или друга форма и, когато той е
невъзможен, да се търси посредничество на ръководител-катедра, декан или колега. Преподавателят
следа да разбира, че ескалиращата строгост ще
има единствено отрицателен за целите на обучението ефект.
Много важен е съвместният прочит на тези
правила, който ще стане на първото упражнение
със студентите и може да бъде повторен при нужда.
Това засяга и друга важна тема, която не е обект
на настоящия доклад: официалност и неофициалност в отношението преподавател-студент. Следва
да се отбележи, че в американските вузове това
взаимотношение на повърхностно ниво е в голяма
степен неофициално (вкл. обръщение на малко
име). При нас студентите се обучават често с тон,
който налага идеята за всезнание на преподавателя и те, а и ние, свикнали с това, не приемаме за
сериозен тон, оставящ възможност за алтернативно мнение и решение. Прочитът заедно изисква и
обсъждане на правилата, и единно съгласие за тяхното приемане и спазване. Още повече, че документът в представите на обучаемите следва да създаде впечатление най-вече с информативния си
характер. За обучаващите и специалистите той
трябва да поставя рамки, които издават воля за
ефективно обучение, постоянен диалог с обучаемите и изпълним и от двете страни стандарт без ад-
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министративни санкции и наказания (напр. заверка).
Признаване на кредити и оценяване по дисциплината “Чужд език” в ЛТУ
Дисциплината “Чужд език” се изучава в 4-тири семестъра (I-ви, II-ри, III-ти и IV-ти) и завършва
с вписване на текуща оценка, която е средно аритметично от оценките за семестрите (оформени на
базата на семестриалните изпитвания и оценените
домашни задания) и оценката от защитата на самостоятелния превод по специалността (превод на
специализиран текст, който се подготвя за края на
IV-ти семестър според указанията по-долу).
За дисциплината “Чужд език” (за студентите
редовно обучение) се определят следните кредити
по видове дейности:
А. От аудиторна заетост:
4 кредита
Б. От извънаудиторна заетост:
4 кредита,
включващи:
- контролни и тестове
1,5 кредита
- домашни задания
1,5 кредита
- самостоятелен превод 1 кредит
Признаването на кредитите става на базата
на успешно завършено обучение по чужд език на
края на IV-ти семестър. При необходимост (прехвърляне на студент, обучение в чужбина и др.) е
възможно признаване на кредити за преминатия успешно непълен срок на обучение като за един семестър се признава по 1 кредит от аудиторна и
извънаудиторна заетост.
Признаване на кредити от аудиторна заетост
Признаването на кредити от аудиторна заетост
става на базата на:
- пълно присъствие на студентите на аудиторните занятия по чужд език;
• всяко отсъствие се отработва чрез представяне в писмен вид на направените през пропуснатото занятие упражнения, научени думи, преведени текстове и др.; върху този материал преподавателят препитва студента и извинява направеното
отсъствие;
• с предварително уведомление и при извънредни обстоятелства (болест, спешен случай и др.)
2 отсъствия на семестър могат да бъдат извинени;
• системни закъснения след началото на учебното занятие се отработват чрез научаването на 20
думи от текст/текстове, невключени в учебната
програма, или по друг начин, определен от
преподавателя;
• групови отсъствия се довеждат до знанието
на ръководител-катедратa и деканa на съответния
факултет, и групата представя писмено обяснение
за отсъствието.
- старателно и пълно водене от студента на
преподавания учебен материал по време на учебното занятие, включително снабдяване с персонал-
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ни учебни помагала (учебници, речници, ксерокопия и др.) и сериозно, и етично поведение без нарушение на нормите при провеждане на учебни
занятия;
• при заверка в края на всеки семестър студентите представят подредена пълна работна
документация: от аудиторните занятия, домашните задания, направените семестриални писмени
изпитвания.
Признаване на кредити от извънаудиторна
заетост
Признаването на кредити от извънаудиторна
заетост става на базата на:
- успешно издържани семестриални писмени изпитвания;
• даден семестър не може да бъде заверен
преди успешно да бъдат положени семестриалните писмени изпитвания;
• по време на семестъра писмените изпитвания се полагат на насрочената за тях дата и се дава възможност за полагане на друга дата при извънредни обстоятелства или с предварителна уговорка след изясняване на причините за неявяването;
• за семестър се полагат най-малко две писмени изпитвания – в средата и към края на семестъра с продължителност не по-малка от 60 min
всяко;
• писмените изпитвания се съхраняват от студентите до оформянето на окончателната оценка
по чужд език в края на IV-ти семестър (или през
съответните поправителни сесии).
Забележка: По изключение (попадане в група,
където нивото е очевидно по-високо от това на
студента) тестовете могат да бъдат зададени като
предварително подготвени упражнения, върху които ще се положи изпит като това предполага оценка не по-висока от “Добър (4)”.
- редовно представяни домашни задания и положителна оценка на определените за оценяване
домашни задания;
• домашните задания се представят текущо
за срока, за който са определени, и се съхраняват
от студентите за представяне като част от работната документация при заверка в края на семестъра;
• две от домашните задания подлежат на оценка като, по преценка на преподавателя, студентите
могат да бъдат предупредени кои точно домашни
ще бъдат оценени; ако оценката на тези домашни
не е положителна, те се връщат на студента за
коригиране;
• при установяване на идентични домашни студентите полагат препитване върху тях, за да се установи степента на овладяване на материала;
• преподавателят има право да намали оцен-
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ката за домашно задание при закъснение при предаване му.
Признаване на кредити от самостоятелния
превод
- текстът за самостоятелен превод се подбира от студентите и се съгласува с преподавателя в
края на II-ри семестър;
- през III-ти и IV-ти семестър студентите подготвят защитата на самостоятелния превод;
- самостоятелният превод (15 страници оригинален текст по чужд език) се защитава през последния IV-ти семестър по определен график; при
закъснение със защитата, преподавателят може да
намали крайната оценка с 0.50 за всеки пропуснат срок;
- студентите подчертават непознатите за тях

думи в текста и изготвят речник по азбучен ред на
програмата EXCEL, който представят на хартиен и
магнитен носител;
- за защита на превода студентите:
• предават в папка със заглавна страница: чисто копие на самостоятелния превод с подчертани
непознати думи, резюме на текста между 30-35
реда на шрифт Times New Roman, font 12, речник
на непознатите думи на хартиен и магнитен
носител.
• изготвят устно представяне на съдържанието на текста в рамките на 8-10 min; прецентацията се извършва пред групата или на специално
организиран форум за представяне на изготвените
презентации;
• превеждат абзаци от текста и полагат изпит
върху непознатите думи от текста.

RECOGNITION OF CREDITS AND ASSESSMENT METHODS USED FOR
THE FOREIGN LANGUAGE COURSE AT THE UNIVERSITY OF FORESTRY,
SOFIA, BULGARIA
Bilyana Ovcharova, Iliyana Ilieva, Evelina Georgiva, Tanya Pancheva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The paper presents the rules for ensuring transparency, establishing order and providing information about the
system for instruction, assessment and recognition of credits for the foreign language course at the University of
Forestry – Sofia, Bulgaria. The rules were formulated on the basis of the practical experience and problems encountered, and were made possible through the efforts for regulating and guaranteeing quality education and fair assessment. They were developed with regard to the traditions in foreign language training at the University of Forestry and
the best examples of similar rules at other universities worldwide.
To provide effective foreign language instruction it is necessary to establish conditions for continuous acquisition
of new language categories and practice/review of familiar ones until a sufficiently high level of language competences
is attained. Key words for language instruction are continuity, system and consistency for a period of time, usually not
short (at the University of Forestry this period is 4 semesters).
In this sense the rules aim to ensure:
- attendance by students at all seminars without being late;
- diligently written-out and thorough in-seminar and out-seminar working documentation and responsibility for it
(students themselves keep their written exam papers until they receive the final grade for the foreign language course);
- motivation to study for the entire period of training.
The main question that can be asked is how to make sure that these well-phrased aims are achieved in practice,
or in other words, how the rules motivate the students to study effectively.
The underlying principle for developing the rules was establishing beneficial communication between learners and
instructors that:
- leads to acquisition of better language skills (submission of working documentation, oral exams on missed
lessons and submitted homework);
- makes the instructor assume the role of a person who explains and steers the actions of learners without having
the right to impose any punishment; in cases of unwillingness shown by learners to observe the rules, it is advisable
to strive for an intensified communication with them in one way or another.
Implicitly, according to these rules, foreign language training is, in essence, meeting an achievable-by-both-sides
standard without administrative sanctions and punishments (such as signing student books for example).
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МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
Цветина Цакова
Лесотехнически Университет - София
Обучението по бизнес английски език е важна част от професионалната подготовка на студентите от специалност „Стопанско управление”, особено сега при присъединяването на България към Европейския съюз.
Необходимо е преподаването по бизнес английски език непрекъснато да се актуализира, за да е адекватно на
конкурентната икономическа среда. Бъдещите мениджъри трябва да са добре подготвени за работа в новите
пазарни условия.
В доклада е разгледан методът на обучение по бизнес английски език на студентите от факултет „Стопанско
управление” при Лесотехническия университет. Описани са подробно целите, средствата, начините, предимствата и практическата полза от избраната методика. Разгледани са учебните материали и учебния процес с конкретни примери.
Ключови думи: бизнес английски, методика, мениджър, бизнес мениджмънт, автобиография, презентации,
пазарна икономика.
Key words: Business English, methodics, manager, Business Management, CV, presentations, market economy.

Обучението по бизнес английски език е важна част от общата професионална подготовка на
бъдещите мениджъри, особено сега при присъединяването ни към Европейския съюз. Затова преподаването трябва да е специализирано и с практическа насоченост. Преподаването има за цел да
подготви студентите от специалност “Стопанско управление” за бързо променящите се изисквания на
пазара на труда.
Четири години преподавах специализиран бизнес английски език на студентите от Стопански факултет на Софийски университет “Св. Климент
Охридски”. Втора година съм преподавателка по
английски език в Лесотехнически университет. В
работата със студентите от икономическите специалности много ме улеснява магистърската ми
специализация по бизнес английски език във факултета “Класически и нови филологии” при Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
В преподавателската си практика се стремя
да използвам оптимални методични решения.
Изборът на учебни помагала е много важна първа
стъпка. След обстоен подбор на образователни системи се спрях и използвам главно английския учебник “English for the New Business World” на Michael
Brookes и David Horner, издателство “Belin”, отпечатан от българското издателство “Просвета” с
лиценз. Българският принос към английския учебник са упражненията за превод, които спомагат за
по-лесното усвояване на икономическата
терминология. В учебника е включена почти цялата
бизнес тематика – организация и управление на
фирма, маркетинг, транспорт и логистика, счетоводство, застраховане, финанси, търговия, бизнес
преговори и търговски споразумения, инвестиции,
информационни технологии, мултинационални
компании, франчайзинг, трудово-правни отноше-

ния, както и формат на CV и на мотивационно
писмо. Тези теми са разработени с достъпни текстове и лексикални упражнения, в които е включен
богат набор от бизнес понятия и фрази. Граматиката
е обяснена в бизнес контекст. Към учебника има
две касети, чрез които студентите по-лесно усвояват записаната английска реч. Наред с основния
учебник използвам и текстове от други източници
– от учебните материали на издателство Longman
– “Longman Commercial Communication”, списание
“Economist” и вестник “Financial Times”.
В първите учебни часове запознавам студентите с основните бизнес термини от областта на
финансите, административното управление, международните икономически институции, като МВФ,
Световната банка, ЦЕФТА и други. Постепенно
включвам и разширявам икономическата терминология. Граматиката преподавам индуктивно, т.е.
чрез бизнес контекст. Проверявам редовно знанията на студентите чрез тестове.
Важен етап от обучението на бъдещите мениджъри е развитието на практически умения за
бързо взимане на решения. Затова разиграваме примерни ситуации, в които студентът е управител или
заема друга длъжност в примерна фирма. В тези
си роли студентите водят преговори или сключват
сделки, провеждат телефонни разговори на английски език. Студентите пишат своите автобиографии и мотивационни писма за работа на английски език и после обсъждаме заедно какво може да
се подобри в тях. Правим примерни интервюта за
работа на английски език. Отделям учебни часове
за т.нар. презентации. В тях студентите представят предмета на дейност и работното ежедневие
на съвременния мениджър в избраната от тях
фирма. Когато студентите достигнат подходящо
равнище на владеене на английския език, органи-
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зирам дискусии по актуални бизнес теми. За целта дискутираме информацията от икономическите
телевизионни предавания “Бизнесът” по БТВ и
“Седмица” по БНТ. Така студентите постепенно
преодоляват езиковите бариери и изразяват своята
позиция по икономически проблеми на английски
език. За да се запознаят студентите “на живо” с
бизнес комуникации на английски език, организирам посещения на международни изложения и
форуми. Обучението по английски език извън ауди-

торията се приема с ентусиазъм от студентите.
Всички тези упражнения са много полезни за
студентите, защото по-късно те ще започнат работа в реалната съвременна бизнес среда без притеснение и със самочувствие.
За да се постигнат добри резултати от образователния процес, е необходимо студентите да са
мотивирани. Затова се стремя да правя учебните
часове интересни и полезни, с цел да създавам приятна атмосфера за работа.

METHODICS OF TEACHING OF BUSINESS ENGLISH LANGUAGE TO THE
STUDENTS FROM THE FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT IN THE
UNIVERSITY OF FORESTRY
Tsvetina Tsakova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The teaching of Business English language is an important part of the professional preparation of the students of
Business Management, especially nowadays with a view towards accession to the European Union. It is necessary that
the teaching of Business English language is responsive to the competitive economic environment. The future managers have to be well-prepared for work in the new conditions of market economy.
In the paper the methods of teaching Business English language to the students from the Faculty of Business
Management in the University of Forestry are reviewed. The aims, means, ways, advantages and the practical use of
the chosen methodics, are described in detail. The teaching materials and the educational process are reviewed with
concrete examples.
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ЕДИН ЕЛЕМЕНТАРЕН МЕТОД ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВА ОТ
СУМИ
Радка Токмакчиева, Валентина Захариева
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Настоящата разработка представя едно интересно приложение на свойството изпъкналост на функция за
доказване на известните неравенства от суми на Холдер, Коши - Буняковски – Шварц и на Минковски.
Ключови думи: изпъкналост на функция, неравенства от суми
Key words: convexity of functions, inequalities

За доказване на неравенствата на Hölder,
Cauchy – Bougnakowsky – Swarts и на Minkowsky
ще използваме графиката на логаритмичната

функция

y = log a x при a > 1 (фиг.1.), за да

докажем неравенство (1).

( )2 и α + β = 1 .

x1α . x 2β ≤ α x1 + β x 2 ,където (α , β ) ∈ R *+

(1)

y
y = log a x , a > 1

M2

logax2
y= loga(αx1+βx2)
y= αlogax1+βlogax2

M
M`
M1

logax1
1

0 1 a x1 α x1 + β x 2 = m x2 X X

Фигура 1

Нека М1 и М2 са две произволни точки от
графиката на функцията

с

координати съответно
Всяка точка m от сегмента [x1, x2] може да се
представи:

, където

Точка М от графиката на функцията

с абсциса точка
има ордината
Тогава точка M’ от сегмента M1M2 с абсциса
m има ордината
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Знаем, че y = log a x , a > 1 е изпъкнала и

точка М е над точка M ′ , това означава, че
y ′ ≤ y или log a x1α x 2β ≤ log a (α x1 + β x2 ) .
Функцията y = log a x , a > 1 е строго
растяща и в резултат получаваме:

( )

x1α x2β ≤ α x1 + β x 2 , където (α , β ) ∈ R *+
α + β = 1.

2

и

( )n
n
2
(b1 ,b2 , b3 ,L, bn ) ∈ (R *+ ) , (α , β ) ∈ (R *+ ) и

( a1 , a2 , a3 , L, a n ) ∈ R *+ ,

α + β = 1.

Полагаме:
α

β

⎛
⎞
⎛
a = ⎜⎜ ∑ ai1 / α ⎟⎟ , b = ⎜⎜ ∑ bi1 / β
⎝ i =1
⎠
⎝ i =1
a
b
xi = i , yi = i ,тогава
a
b
⎛
⎞
⎜ ∑ ai ⎟
⎜
⎟
= ⎝ i =1 1 / α⎠
a

1/α

⎛
⎞
⎟
⎜ ∑ xi ⎟
⎝ i =1 ⎠

(2) ⎜

) . ∑(

∑ xi yi = ∑ (xi
i =1

i =1

n

i =1

yi1 / β

n

∑ ai bi ≤
i =1

=1

n

i =1

i =1

(

∑ xi yi = ∑ xi1 / α

(

n

)

α

n

1/
i

i =1

(

n

и доказаното

≤

=α

n

∑ xi1 / α
i =1

i =1

+β

i =1
n

∑ ai (ai + bi ) p −1 и
i =1

n

= α + β =1

i =1

n

Тогава от неравенството

∑ xi yi ≤ 1 ,което
i =1

n

∑ ai bi

е еквивалентно на i =1

ab

n

∑ bi (ai + bi ) p −1 .
i =1

n

n

i =1

i =1
n

n

i =1

i =1

∑ (ai + bi ) p = ∑ (ai + bi )(ai + bi ) p −1 =

Към горното равенство прилагаме 2 пъти
неравенството на Hölder за

n

≤ 1 или

1 1
+ = 1,
p q

1
и получаваме
p
1/ p

p −1

⎛ n
⎞
≤ ⎜⎜ ∑ aip ⎟⎟
⎝ i =1 ⎠

1/ q

⎛ n
⎞
. ⎜⎜ ∑ (ai + bi )( p −1).q ⎟⎟
⎝ i =1
⎠

1/ p

1/ q

⎛ n
⎞
⎛ n
⎞
∑ bi (ai + bi ) ≤ ⎜⎜ ∑ bip ⎟⎟ . ⎜⎜ ∑ (ai + bi )( p −1).q ⎟⎟
i =1
⎝ i =1 ⎠
⎝ i =1
⎠
След почленно събиране и опростяване на
последните две неравенства получаваме
неравенството на Minkowsky:
n

p −1

1/ p

)

∑ yi1 / β

.

i =1

∑ (ai + bi ) p , p > 1 като сума от

⎛ n
p⎞
⎜ ∑ (ai + bi ) ⎟
⎠
⎝ i =1

≤ ∑ α xi1 / α + ∑ β yi1 / β =
i =1

∑ bi2

i =1

i =1

β

β

) . ∑ (y β )

n

∑ ai2 .

n

∑ ai (ai + bi )

неравенство (1) и равенствата (2) и (3)
получаваме:
n

n

За да докажем неравенството на
Minkowsky нека представим

q = 1−

)

1
неравенството на Hölder
2

се трансформира в друго неравенство,
известно като неравенство на Cauchy –
Bougnakowsky – Swarts:

1/ β

n

,

= ∑ ai (ai + bi ) p −1 + ∑ bi (ai + bi ) p −1

=1

⎛ n ⎞
⎜ ∑ bi ⎟
1/ β
⎜
⎟
⎛ n ⎞
⎝ i =1 ⎠
=
(3) ⎜ ∑ yi ⎟
⎜
⎟
b1 / β
⎝ i =1 ⎠
От равенството
α
n
1/ α

α=β =

1/α

n

n

⎞
⎟ ,
⎟
⎠

n

β

което е известното неравенство на Hölder.
При

Равенство се достига само когато точките
M 1 и M 2 съвпадат.
Нека

n

α

⎛ n 1/α ⎞ ⎛ n 1/ β ⎞
a
b
≤
⎜ ∑ a i ⎟ . ⎜ ∑ bi ⎟
∑
i i
i =1
⎝ i =1
⎠ ⎝ i =1
⎠
n

⎞
⎛ n
≤ ⎜ ∑ aip ⎟
⎝ i =1 ⎠

1/ p

1/ p

⎞
⎛ n
+ ⎜ ∑ bip ⎟
⎝ i =1 ⎠

И така от доказаното неравенство (1) на
изпъкналата функция y = log a x , a > 1
доказахме по един елементарен метод
известните неравенства на Hölder, Cauchy –
Bougnakowsky – Swarts и на Minkowsky.

Един елементарен метод за доказване на неравенства от суми
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AN ELEMENTARY METHOD FOR PROOF INEQUALITIES OF SUMS
Radka Tokmakchieva, Valentina Zaharieva
Sofia University „St.Kliment Ohridski“, Bulgaria

ABSTRACT
The article presents an interesting application of the convexity of functions for proof of the following well- know
inequalities:
α

⎛ n 1/ α ⎞
≤
a
b
Hölder: ∑ i i ⎜ ∑ ai ⎟
i =1
⎝ i =1
⎠
n

⎛ n
⎞
. ⎜ ∑ bi1/ β ⎟
⎝ i =1
⎠

β

n

n

Cauchy – Bougnakowsky – Swarts: ∑ ai bi ≤

∑ ai2 .

i =1

1/ p

⎛ n
p⎞
and Minkowsky: ⎜ ∑ (ai + bi ) ⎟
⎝ i =1
⎠

i =1

1/ p

⎛ n
⎞
≤ ⎜ ∑ aip ⎟
⎝ i =1 ⎠

n

∑b
i =1

2
i

1/ p

⎛ n
⎞
+ ⎜ ∑ bip ⎟
⎝ i =1 ⎠
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ОПРЕДЕЛЯНЕ РАДИУСА НА ОПИСАНАТА ОКОЛО ТРИЪГЪЛНА
ПИРАМИДА СФЕРА
Валентина Захариева, Радка Токмакчиева
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Настоящата работа е свързана с обучението по математика на кандидат-студенти. Опитът ни показва, че
тази тема от стереометрията изглежда твърде сложна и трудна за учениците. Целта на тази разработка е да
покаже вариант за преподаване на този материал, така, че намирането на радиуса на описана около пирамида
сфера да се превърне в разбираема и достъпна за обучаемите задача.
Разгледаните примери са подредени в няколко групи според даденото условие, а именно:
1 Върхът на пирамидата се проектира в центъра на описаната около основата окръжност.
2 Един околен ръб е перпендикулярен на равнината на основата.
3 Околна стена е перпендикулярна на равнината на основата
4 Околна стена е еднакъв на основата триъгълник.
Използваните задачи са давани на конкурсни изпити. Предоставени са и примери с отговори за самостоятелна работа.
Ключови думи: математика, обучение
Key words: mathematics, training

Настоящата разработка е свързана с обучението по математика на кандидат-студенти. Опитът
ни показва, че тази тема от стереометрията
събужда страх и нежелание в учениците да решават
такива задачи. Вярно е, че за радиуса на описаната
сфера няма обща формула както за този на
вписаната сфера. При всяка отделна задача трябва
внимателно да се анализира условието и да се
намери най-подходящият начин за решаването й.По
нататък са разгледани няколко типа задачи за
определяне радиусът на описана сфера.
Нека основата на пирамида е DАВС с център
и радиус на описаната окръжност съответно О1 и
R1. Ако през т. О1 построим перпендикуляр към
равнината на основата, всяка точка от него ще бъде
на равни разстояния до върховете на основата. За
да фиксираме центъра на сферата ще използваме
симетрала на околен ръб или аналогичен
перпендикуляр към околна стена.
1. Върхът на пирамидата се проектира в
центъра на описаната окръжност.
Това условие може да е формулирано и по

някой от посочените начини:
• Пирамидата е правилна
• Околните ръбове са равни
• Околните ръбове сключват с равнината на
основата равни ъгли
• Околните ръбове сключват с височината
равни ъгли
• Проекциите на околните ръбове върху
равнината на основата са равни
Зад.1. Да се намери радиусът на сфера,
описана около триъгълна пирамида с основни
ръбове 13, 14 и 15см и околни ръбове, които
сключват с равнината на основата ъгли от 15
градуса.
Решение
От еднаквостта на правоъгълните триъгълници АО1М, ВО1М и СО1М следва, че АО1 =
ВО1 = СО1 т.е. че т. О1 е центърът на описаната
около DАВС окръжност. От формулата

S=

p ( p − a )( p − b)( p − c ) =

abc
4R

намираме нейния радиус R1 = 65/8. От

Определяне радиуса на описаната около триъгълна пирамида сфера

∆АО1М изразяваме О1М=Н=65/8tg150 . Нека
т.О е центърът на описаната сфера – ОМ=ОА=R
Прилагаме Питагоровата теорема за ∆АО1М:
АО2=АО12 + ОО12 или R2 =(H – R) 2 + R12, от
където получаваме формулата:
* R=(H2 + R12)/2H
След заместване на Н и R1 получаваме
търсеният радиус R=65/4.
Забележка Формула * може да се запише и
така: R = l2 / 2H, където l е дължината на околния
ръб.
II. Околен ръб е перпендикулярен на равнината на основата
Зад.2. Основата на четириъгълна пирамида
МАВСD е квадрат АВСD. а околният ръб МD е
перпендикулярен на (АВС).
а ) Да се докаже, че около пирамидата може
да се опише сфера.
б ) Ако МD = 2, R = √ 3, да се намери ъгълът
между (АВМ) и (ВСМ).
Решение
Около четириъгълна пирамида може да се
опише сфера точно тогава, когато около основата
й може да се опише окръжност.Ако квадратът има
страна а, то радиусът на описаната около него
окръжност ще бъде R1 = DO1 = а √2/2.
Построяваме перпендикуляр към (АВС) през т.О1

IV. Две стени на пирамидата са еднакви
триъгълници
Зад.4. Дадена е триъгълна пирамида АВСD с
дължина на ръбовете АВ=2, СD=4,
СА=СВ=DА=DВ=√10. Да се намерят дължините
на радиусите на описаната и на вписаната сфера
Решение
От условието става ясно, че равнобедрените
триъгълници АВС и АВD са еднакви. Нека да
означим ъгъла между равнините им с α (∠СМD=a).
Извършваме аналогични построения като в зад.3 и
получаваме четириъгълника МО1OO2. Тъй като
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и симетрала на MD, успоредна на DО1. Пресечната
точка на двете прави – т.О е центърът на описаната
сфера.Четириъгълникът DO1ON е правоъгълник и
ОО1 = DМ/2. Тогава от DDO1O намираме връзката
между а и R, а именно R2 = ОО12 + R12 и след
заместване получаваме а = 2. За ъгъла между
двете околни стени намираме накрая 120 градуса.
III. Околна стена е перпендикулярна на
равнината на основата
Зад.3. Основата на пирамида е равностранен
триъгълник със страна а. Височината на пирамидата минава през средата на един основен ръб
и има дължина (3/ ).
а. Да се намери радиусът на описаната около
пирамидата сфера.
Решение
От даденото условие следва, че (АСD) ⊥ (АВС)
и че ∆АСD е равнобедрен. През точките О1 и О2,
центровете на описаните окръжности около DАВС
и ∆АВD издигаме перпендикуляри към съответните
равнини, които се пресичат в т.О – центърът на
описаната сфера. Четириъгълникът МО1OO2 е
правоъгълник и ОО1 = МD – R2. Сега от Питaгоровата теорема за ∆АО1O имаме АО2 = АО12+
OО12 ,и след заместване с R1=а √3/3 и R2=5а/6
получаваме R = а √7/3

МО1=МO2, ∆ МОО1 ≅ ∆ МOO2 ,то ∠ОМО1=α/2
и от ∆МО1O определяме О1O = О1М tg a/2 Накрая
от Питaгоровата теорема за ∆АО1O имаме
R2=ОО12 + R12 От ∆ АВС намираме височината
към основата СМ=3, радиуса R1=5/3 и
О1М=СМ-R1=4/3. От равнобедрения ∆СМD
определяме височината МD =√5. От ∆СМD tg a/2
= 2 / √5. И така, ОО1 = 8 /(3√5 ) и R=√105/5
Радиусът на вписаната сфера определяме от
формулата rS= B H. След изчисленията получаваме
r=2√5/(3+2√6)
В общия случай , ако a е двустенният ъгъл
между основата и околната стена АВD, то като
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използваме означенията от зад.4, получаваме
ОО1=(МО1cosα - МO2)/sinα
Задачи за самостоятелна работа
1. Две от стените на триъгълна пирамида са
равностранни триъгълници, като равнините им са
перпендикулярни. Радиусът на описаната сфера е
R=√15/3. Да се намери радиусът на вписаното
кълбо.
Отг. √15-2√3
2. Околните ръбове АМ, ВМ и СМ на
триъгълна пирамида са взаимно перпендикулярни
и имат дължина a, b и c. Намерете радиусът на
описаната сфера и обемът на пирамидата.
Отг.

a2 + b2 + c2 / 2

4. Основата на четириъгълна пирамида
АВСDМ е правоъгълник АВСD със страни АВ=4 и
ВС=2. Околната стена СDМ е перпендикулярна на
основата на пирамидата и СМ=DМ=4 √3/3.
а ) Да се намери обемът на пирамидата.
б ) Да се докаже, че около пирамидата може
да се опише сфера и да се намери радиусът на
тази сфера.
Отг. 16 √3/9
√19/ √3
5. Дадена е правилна триъгълна пирамида с
основен ръб а, околните ръбове на която са взаимно
перпендикулярни.
а ) Да се намери височината към основата и
обемът на пирамидата.
б ) Да се намери радиусът на описаната около
пирамидата сфера.
Отг. а √6/6. а3 √2/24
а √6/4

DEFINING THE RADIUS OF THE SPHERE DESCRIBED AROUND A
TRIANGLE PYRAMID
Valentina Zaharieva, Radka Tokmakchieva
Sofia University „St.Kliment Ohridski“, Bulgaria

ABSTRACT
This work is connected with the math training of University applicants. Our experience indicates, that
this stereometry subject turns out to be very difficult for students. The purpose of this paper is to present a
model of teaching this lesson so that the determining of the radius of the sphere described around a triangle
pyramid, becomes a comprehensible and easy to solve problem.
The examples are classified into several groups according to their condition. There are some exercises
with answer keys for independent work.
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ЕСТЕСТВЕНИЯТ ЕЗИК И НАУЧНАТА КАРТИНА НА СВЕТА
(ВЪРХУ РУСКА И БЪЛГАРСКА ТЕХНИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ)
Татяна Яруллина
Лесотехнически университет – София
В доклада се разглежда вътрешнoезиковата мотивация на двете терминологични системи /лесотехническата
и агрономическата/ в руския и българския езици.
В двата езика се наблюдават свои индивидуални предпочитания към научна метафора, метонимия, деривация и т. н.
Във всеки естествен език съществува уникална връзка “понятие – термин”, която “се утаява” и се съхранява в моделите на подсъзнанието и езиковото съзнание на човека и впоследствие влияе върху когнитивната му
дейност.
Ключови думи: мотивация, картина на света, познание, терминология, научен език
Key words: motivation; picture of the world; knowledge; sub-consciousness; terminology; scientific language

В руската и българската терминологични системи съществуват огромен брой термини, образувани в резултат на лексико-семантичния процес –
метафоризация. Това са метафорически термини.
Например части на човешкото тяло: голова, шейка,
ножка, плечо, подошва и др.; животни: ерш,
собачка, бык, червяк, кЛзлы и др.; дрехи: рубашка,
кожух, мантия, шляпка и др. /руски/; в българския
език: глава, главичка, шийка, гърло, рамо; магаре,
маймунка, охлюв; риза, мантия, гугла и др.
Повечето от тези думи в нетерминологичния
им смисъл влизат в лексикалния минимум на
студентите, изучаващи руски език, и се оказват добре познати на тях при по-нататъшното навлизане в
различни терминологични системи: техническа,
агрономическа, горска и др. Трудността се състои
в това, че тези външно познати думи означават
други референти и носят друга концептуална основа. И те сякаш трябва да се заучават наново, при
това в много случаи българският еквивалент, известен вече на тях, не само не помага, но дори
пречи на заучаването на термина /ср. например:
рус. собачка, лит. кученце = болг.“маймунка” /
букв. рус. обезьянка/ – “маймунското а” или “жабка”/букв. рус. лягушонок/ в терминологичните системи/.
В този доклад ще бъде разгледана една голяма група руски термини и българските им
еквиваленти, образувани от названието на части на
тялото на човека или животните, както и някои
термини, свързани с названия на самите животни.
Трябва да отбележим, че това са термини не с пропозитивно /предикатно/, а с предметно значение.
Именно те са болшинство във всяка терминологична система. Те формират концептуалната картина
на света, от тях зависи както творческото възприемане на нови идеи от феноменалния свят, така и
тяхното въплътяване във вид на технически изобретения в материалния свят. Тъй като предметните термини се базират върху лексико-семантични-

те отношения в естествения език, те неизбежно
унаследяват неговата “аура” и подсъзнателните му
асоциации. Много често се смята, че “пред участниците на научния диалог стоят не езиковите
бариери, а концептуалните. Учените, приказващи
на един и същ език, не се разбират, ако техният
“научен език” не съвпада” /Рябцева 1989: 245/.
Необходимо е единство на научната парадигма.
Рядко научният език се изследва в съпоставителен
план, тъкмо защото априори се смята, че тук нито
при освояването на концептуалното пространство,
нито при преминаването към друг научен национален език не може да има проблем, нали “концептуалната база” е обща и това е достатъчно за
учения.
Целта ни е да се доближим до научната картина на света в руския език, да изясним връзката й
с естествения всекидневен /ненаучен/ език и неговите матрици, да помислим върху въпроса доколко тази картина е достоверна, а доколко е интуитивна и субективна. И може ли да даде езикът
истинска картина на света? Дори научният език? И
какво е това –“научна картина на света”? Отговори
на тези не лесни въпроси могат да бъдат дадени
само ако разгледаме научната картина на света
на единия език на фона на другия, т. е. в съпоставителен и контрастивен план.
Стереотипите на родния език са много дълбоки, те влияят и върху възприятието и по-нататъшното прилагане на научната терминология. Така студентите се стъписват пред руските термини с друга вътрешна мотивация: мышиный горошек /букв.
миши грах/ и птича глушина, змийски грах; бородка у кукурузы /букв. брадичка на царевица/ и царевична коса; морилка /букв.отрова/ и байц; глазоедка /букв. изгаря очите/ и серен двуокис; головка
красная стеклянная /букв. главичка червена
стъклена/ и хематит; кЛзлы /букв. козли/ и магаре
/скеле/; плодожорка/букв. лапаща плод, от жрать –
лапам/ и плодов червей и мн. др.
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Това, което самият носител на езика смята
за нормално, привично, носителят на другия език
възприема като ново и необичайно. Запознанството
с нов език формира нова картина на света, в това
число и нова научна картина на света, и ние трябва
да се съобразяваме с това в процеса на обучението.
Студентите ни карат да се замисляме за самата
същност на езика.
В руската терминологична система са маркирани следните части на тялото на човека:
РУСКИ ЕЗИК БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
череп
чиреп
черепица
/керемида/
голова
глава; чело
головка
глава, главичка; коронка, чело
/ступица,
втулка/
главина
лоб
/бараний/ /геол./
гърбица /скална/
глаз
око
глазок
/в агрон. терм./; ухо /отвор/
волосок
/нишка, жичка/
чело
/пещно/ гърло
нос, носок
нос /връх/
волосовина
/дефект/
очко /литеры/ око /на буквата/ /типогр./
затылок
/в деривати/
затилване, затиловъчен
шея
шия
шейка
шийка /на ос/; устие,
гърло/на шахта/
перешеек
/провлак/, ухо
ухо
ушкË
щека
челюст, рамо, чело
горло
гърло, гърловина
горловина
гърловина, гърло, уста, устие
горлышко
гърло
зев
уста /отвор/
губка, губки
челюст, челюсти
губа
челюст /на клещи/
язык, язычок
език, езиче
бородкаI
език /на ключ/
бородкаII
пета /на предпазител/
бородкаIII
/у кукурузы/
коса /царевична/
зуб, зубки,
зубы, зубья
зъб, зъбец, зъби
челюсть
челюст
бровка
/ръб/
усы
мустаци
усики
/пальцев/
ограничители/
усенок
остър външен ъгъл
заусеница
мустак, брада
плечо
рамо, коляно

ручка
/бар/
руки
механические
кулаки палци
кулачки
кулачок палец
палецI
палецII
палецIII
гърбица
лопатка
ребро
сустав/чатый/

ръчка /дръжка/
ръка /покопна/
ръце /механични/ /ядр.физ./
ексцентрични/
прешлени /зъбоносачи/
гърбица; челюст; кръстоглав
палец /болт/
ръкохватка /на корабно кормило/
гърбица /на вал, ос, колело/

лопатка /на турбина/; перка
ребро; /ръб/
/шарнирен/
прешлен
сердце
сърце; глътка /на водинич.камък/
сердечник
сърце
/подыгольник/ сърце
жила
жила, жило
кишка
/маркуч/
/вид клапана/ черъвце /на вентил – клапа/
/донце луковицы/
дупе /с.-ст., профес./
ногаI
крак /опора, подпора/
ногаII
ребро /мертак, строит./
ножкаI
краче, крак /мебел./
ножкаII
пета /основа на зъб от зъбно кол../
ножкаIII
рамо /на пергел/
колено
коляно
пята
пета, шийка /опорна – лагер/
пятка
пета, шийка /опорна/
подошва
пета /основа/
/затравка/
зародиш /кристален/

В същото време са маркирани и части на тялото
на животните:

РУСКИ ЕЗИК
клык /рессорный/
клюв /платины/
когти /монтерские/
когти /стогометателя/

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
рамо /на ресор/
човка /на платина – текст./
/монтьорски кънки/
зъбни челюсти
/на сламоповдигач/
крылоI
крило /носеща площ/
крылоII /семафора/
рамо /на семафор/
перо
перо, език/за заключване/
лапаI
крак /на машина/
лапаII
лапа /на култиватар– с.-ст./
хвост
опашка
хвостикI
опашка /заден край
на маш. част/
хвостикII
главинка /на зъбно колело/
/жила/
жило /на ел. кабел/
В техническата терминология маркирани са
също така някои названия на животните:
РУСКИ ЕЗИК БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Конек
/било на покрив/
собачкаI
жабка
/храповая/
/езиче за заключване/

Естественият език и научната картина на света ...

собачкаII
червякI
червякII
бык
улитка
ершI
ершII
кËзлы

маймунка /маймунско а/
червяк /безкраен винт/
охлювица /вида/
/подпорен стълб/
охлювица /волюта - арх./
/гвоздей с назъбка/
жабка /въжехвъщач/
магаре /скеле/

Най-интересното е, че ако фокусираме терминологията , свързана с човешкото тяло, в един
образ, то той започва да прилича на един хомункулус – човече, изкуствено създавано в епруветка /
от яйчен белтък, мъжка сперма и други съставки/
от алхимик, изобразява се в клекнало положение с
глава, ръце и крака без гръбнак, често се нарича
голем /нещо като андроид/. Но под хомункулус в
езотериката подразбират още и мисъл-формата –
“обект, създаден чрез концентрация и визуализация на аналогична форма от индивиди или група
хора. В зависимост от условията и степента на
концентрация, той може да се реализира в астрален или даже физически план. Обикновено мисълформите /най-често животни/ са подвластни на своя
създател, но е възможно да заживеят и самостоятелен “живот”…Освен целенасочено създавани,
съществуват и въплътени форми, резултат от колективната мисъл на човечеството през определени периоди…” /Езотеричен речник 2002: 435/.
Мисъл-формите на езика се отнасят към колективното бессъзнателно /в терминологията на В. В.
Налимов/, където архетипове играят роля на
ключове. Според В. В. Налимов входът в космическото съзнание се осъществява през тези ключове
и колективното безсъзнателно. Не е изключено, че
събирателен терминологичен образ на
хомункулуса, който разбира се не се осъзнава от
носителите на езика, се явява онази мисъл-форма,
която “живее” самостоятелен живот, независим от
говорещите и която привлича към себе си нови “семантични атоми”, за да продължи и развие своя
живот /имам предвид все нови и нови термини,
включващи се в системата/. Можем да предположим, че тъкмо през нея най-напред се осъществява проникване в “подвалите” (букв. мазета) на космическото съзнание, за които пише В. В. Налимов
и който предлага своята “карта на вероятностно ориентиран модел на личността”. Нея я отличават според В. В. Налимов следните нива:
1. Нивото на мисленето /Аристотелова логика/
2. Нивото на предмисленето /Бейесова логика/
3. “Подвалите” /подвалы/ на съзнанието /съзерцаване на образи, индивидулно безсъзнателно/
4. Физическото тяло на човека, поддържащо
съзнание
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5. Метаравнище
6. “Подвалите” на космическото съзнание /колективно безсъзнателно/ /Налимов 1989: 104/.
Индивидуалното и колективното безсъзнателно са свързани: влизането в областта на пораждането на творческите импулси се осъществява през
защитен слой на колективното безсъзнателно, “където архетипове …играят роля на ключове” /
Налимов 1989: 105/. Очевидно колективните мисъл-форми имат характер на архетипове. Такива
архетипове са характерни и за научното мислене
и познание. Това са енергийни структури, поддържащи своята хомеостаза чрез постоянно “подхранване” /в отрицателен смисъл – “вампирясване”/ от
речевата дейност на човека. В същото време това
са мощни сугестивни оръдия на феноменалния
свят, имащи всички признаци на “диктатори”, осъществяващи своеобразно “манипулиране”, налагане на стереотипно мислене, защото на старата мисъл-форма й е по-лесно да оцелява така. Човекът
свиква с тях, защото така запазва своята енергия и
много рядко се замисля върху това, че новите попродуктивни мисъл-форми са източник на по-фина и по-висока енергия. Като резултат на натрупаната ентропия в тази сложна система обикновено
настъпва колапс, т. к. “критичните ситуации създават онези еволюционни тласъци, които водят до
промяна на личността. Възниква еволюционната верига” /Налимов 1989: 172/ /Райнова, Върбанов,
Яруллина 2000/.
Тук бих искала да обърна внимание на това,
че идеята за “хомункулуса” все пак се оказва
вербализирана; ср. терминът “зародиш” в български език /рус. затравка/. Анализът на тази мислеформа ни отвежда в дълбоките води на теорията
за енергийния строеж на Вселената. Така П.
Градинаров отбелязва, че в китайската класическа
философия “тълкуването на “ци” като “ембрионален” регулятор на действителността предполага…наличието на множество “онтологически”
зародиши, които притежават в себе си необходимата енергия /а и сами могат да се редуцират до
енергия/ за осъществяването на определени цели
и тяхната материализация “ /Градинаров 1995:
112/. В индийската класическа философия такива
“зародиши” се смятат за атрибути на праматерията и се разделят на три групи: духовни /саттва/,
енергийни /раджас/ и груби, материални /тамас/.
Ние не можем да твърдим с определеност, че в
нашия случай имаме един от трите видове “зародиши”. Саттвическата природа на езика, проникната от раджас, окончателно се оформя на материалното ниво във вид на писмена или звучаща реч.
Но инструменталният характер на терминологията
ни разкрива саттвическия, духовния източник на
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познанието, тъкмо той прави езика мощно оръдие
за изследване на феноменалния и материалния
свят.
Но мисъл-формата очевидно има уникални
черти във всеки език. Сравнявайки руската и българската системи забелязваме, че в българската
техническа терминологична система липсват следните лексически единици: волосок /букв. косъм,
терм. жичка, нишка/, губка, губки /букв. устни,
терм. челюсти/, щека /букв. буза, страна, терм.
челюсти/, заусеница /букв. обелена кожичка край
нокът, терм. мустак, брада/, подошва /букв. ходило,
терм. пета, под/, кулачок, кулак, кулачки, кулаки /

Онтологичен елемент
Издатък
Ос
Предпазител
Опора
Излишък
Отвор
Съединение
Предна част
Захващане

Руска дума
лапа /якоря/
хвостик /зубчатого колеса/
собачка
щека
заусенец
глазок
плечо
голова, головка
когти,челюсть, губа, щека

Ще изброим тук и най-типични примери, когато един термин в руския има няколко различни
еквивалента в българския език:

РУСКИ ЕЗИК
Кулак
Заусенец
Щека
Бородка
Лапа
Плечо
Собачка
Клык
Когти
Хвостик
Головка
Горло,
горловина
Ножка
Челюст
Пета
Ухо
Шийка
Жабка
Рамо
Чело
Палец

букв. юмрук, терм. палец/, бровка /букв. вежда,
терм.ръб/, клык /букв. кучешки зъб, глига, терм.
рамо на ресор/. В руски в сравнение с български
не са отбелязани: гърбица /букв. горб, терм. кулак/
; жило /букв. жало, терм. електрический кабель/;
дупе /букв. попа, терм. донце луковицы/; прешлен
/букв. позвонок, терм. звено, мутовка/; ухо /букв.
ухо; терм ушко/; ръка /букв. рука, терм. бар/; черъвце /букв. кишочка, терм. вид клапана/; зародиш
/букв. зародыш, терм. затравка/.
Също така в много случаи в двата езика се
наблюдава несъвпадение на същностната представа за един и същ онтологичен елемент, ср.:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
челюст, гърбица, зъбец,
палец, кръстоглав,
прешлен/и/ /кулачки/
мустак, брада
рамо, челюст, чело
коса, език, пета
челюст, крак, лапа, рог
рамо, коляно
езиче, маймунка, жабка
рамо
челюсти, кънки
главинка, опашка
глава, главичка, корона, чело
гърло, гърловина, уста
пета, краче, рамо
губа, щека, когти, кулачок
подошва, ножка
ушкË, глазок
шейка, палец, пятка
собачка; лапы /ловильные/
плечо, крыло, клык, ножка
щека, голова
кулак, кулачок

Българска дума
рог /на котва/
главина/на зъбно колело/
жабка
рамо
мустак, брада
ухо
коляно
чело
челюст

В руския език редовно намираме умалителни
форми в сферата на нашата мисъл-форма: головка, носок, глазок, горлышко, ручка, ножка, бровка,
ушко, хвостик, кулачок, усики, а също така и пятка
/букв. петичка, но сега означава само пета/. Не мога да кажа с увереност дали това е резултат на
влиянието на системния езиков фактор или е влиянието на колективното безсъзнателно /отношението към хомункулуса като към свое дете/. Обаче
несъмнено е, че тук наблюдаваме наличие на
модус, модална рамка, прагматичен фактор.
Особено е показателно, че в руския език за редица
понятия се използват редовно само умалителните
съществителни / ср. ушко – бълг. ухо; лапка – бълг.
краче, лапичка; глазок – бълг. ухо; зубки – бълг.
зъби; хвостик – бълг. опашка; головка – бълг. глава,
главичка; собачка – бълг. маймунка, езиче, жабка
и др./, докато в български те се използват по-рядко
и се намират сякаш в периферията на тематичния
ред.
Уникалността на езиковото оформяне на всяка една част на мислеформата се определя от различни фактори, според нас са много важни факторите на подсъзнанието /езиково или ментално,
колективно/. Тук ще изложим само някои предварителни наблюдения в тази посока. Например: собачка и маймунка за обозначение на “маймунско
а”. “Собачка” /букв. кученце/ в руската техническа
терминология се използва за означението на предпазител, а в компютърната терминология същата

Естественият език и научната картина на света ...

дума се възприема като знак, пазещ информацията. Българското “маймунка” ни отпраща към
“голема”, породеният от човека, за когото споменахме по-горе, т. е. подсъзнателно носителите на
езика възприемат компютъра като производно от
своята дейност, с низко ниво на собствено съзнание.
Собачка има еквивалент в български жабка в значение “предпазител”. Българското “жабка” ме навежда на мисълта за богинята Бакал – богиня-жаба,
участваща в сътворението на света, от древнобългарския епос “Чулман толгау”, запазен от волжките българи. В главата ”Как се появили Земята, морето и сушата” тя изпива свещената напитка шам
/сома/ и съветва, как да се създаде Земята, сушата и морето. Т. е. дълбоко в народното подсъзнание е запазен образът на жаба като пазителка, стожер на рода.
С водната стихия е свързано и означението
на лопатка с перка. Не е случайно обръщам вниманието на водната стихия. В представите на древните българи в сътворението на Вселената участва не само амфибията /богинята жаба – Бакал/, но
и вълшебната гигантска разумна риба Бойгала /
оттук и названието на езеро Байкал/ /вж. Микаил
Бащу. Шан къзъ дастанъ/. Между впрочем и в много други митологични космогенетични системи присъстват водни обитатели /шумерската - Оаннес,
древноиндийската – Риба като аватар на Вишну,
старогръцката – Кикроп, основател на град Атина,
древнобългарската – Аспарух е изобразен като риба в “Именника на българските канове” и др./. В
същото време друго име на Христос е “ихтиос”, т.
е. “риба”. По такъв начин архетипът “риба” здраво
е “втъкан” в колективното подсъзнателно, като мисле-форма той непрекъснато се подхранва от световните религиозни системи и др. и няма начин той
да не се прояви на езиково равнище, а в това число
и в терминологията.
На руското плечо /съединение/ отговаря българското коляно. В същото време тук има и някакъв сакрален момент /а имено устойчивостта на
връзката, благословия на връзката/, ако си спомним, че в българския език има глагол коленичам с
дълбок молитвен смисъл. В руски език подобен глагол отсъства, на него /не напълно/ съответства
съчетанието “преклонить колени” , а “стоять на коленях” се използва дори в значението на наказание.
Интересни паралели дава съпоставка на означението на головка, голова с българското - чело,
корона, коронка, а на руския лоб с българското гърбица. Руският семантичен метафоричен ред,
свързан с лоб има по-скоро отрицателен смисъл –
“прямолинеен”, “глупав” и пр.: ср.:что в лоб, что
по лбу, заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет и др.; в терминологията рус. лоб е свързано
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със сема “пряк”, а не “преден”, както е в българския: челен, чело.
И така, какво наблюдаваме в познавателния
процес, осъществяван и фиксиран чрез и в езика?
Ние виждаме, че това е дълбоко творчески и индивидуален процес във всеки един от езиците. А в
този случай можем ли да получим така наречената обективна картина на света, в това число и научната картина на света? За възможни отговори на
този въпрос можем да се обърнем към древноиндийската философия, която от векове е решавала
този проблем. Тя развива “една свръхреалистична
теория на познанието, която представя обекта като
постоянно изменяща се съвкупност от обективни и
истинни образи на действителността, всеки един
от които в даден момент играе ролята на адекватно познавателно съдържание “ /Градинаров 1995:
75/. В същото време тя смята /както по-късно смята и Хусерл/ , че единственото възприятие, което
дава оригинално и достоверно знание, е вътрешното възприятие, вътрешният опит. По такъв начин за
всеки език неговото вътрешно възприятие и неговата картина на света е вярна, истинска и заедно с
това е единствена, уникална. Макар че паралелно
с нея съществуват и други научни картини на света,
тя се усеща от носителите на езика като самодостатъчна. Очевидно е, че ние трябва да преразгледаме стационарното си мислене по отношение към
езика, да се откажем да изискваме от езика търсене и намиране на “обективни истини” или на “обективна истинност”. “Истинността е свръхсетивна”,
както казва древноиндийската философия.
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ABSTRACT
In this lecture is being treated the internal linguistic motivation of the two terminological systems (forestry and
agricultural) in the Russian and Bulgarian languages.
In both languages can be seen individual preferences towards scientific metaphor, metonymy, derivation etc.
In each natural language there exists a unique relation (concept – term) which piles up in the models of the subconsciousness and the linguistic consciousness of people and subsequently has effect on their cognitive process.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2005(13)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2005(13)

МИСЛИ ЗА СЛОВОСЪЧЕТАНИЕТО И НЕГОВАТА ДЕФИНИЦИЯ
Стефан Политов
Лесотехнически университет – София
Разглеждат се различни схващания за словосъчетанието и негови дефиниции. Дава се нова дефиниция на
словосъчетанието. Тя е формулирана с оглед на типовете текстове от немската научно-техническа литература.
Ключови думи: словосъчетание, дефиниция, немска научно-техническа литература
Key words: word collocations, definition, German technical and scientific literature

Словосъчетанието, както е известно, е една
от “основните структурни единици на учебния материал” (Илиева 1981, 53) за чуждоезиковото
обучение. Ето защо изследвах словосъчетанията от
немската научно-техническа литература по дървообработване и мебелно производство с оглед на
специализираното обучение на студентите по немски език. За провеждане на изследването беше необходима дефиниция на словосъчетанието (СС). Тъй
като измежду съществуващите дефиниции не можах да намеря подходяща, наложи се да разработя своя собствена дефиниция. Тук ще изложа някои свои мисли за същността на СС и за неговата
дефиниция, които възникнаха у мен при разработването на тази нова дефиниция.
В езикознанието няма единно схващане за
същността на СС. Още Рис пише, че в употребата
на думата “словосъчетание” съществуват доста големи различия и несигурност (вж. Рис 1928, 5).
Това положение в езикознанието не се е променило и до днес.
Една от първите дефиниции на СС е тази на
Фортунатов (1957, 451). Той определя СС по следния начин: “Словосъчетание в речта аз наричам това цяло по значение, което се образува при съчетаването на една пълна (пълнозначна – С. П.) дума
(не частица) с друга пълна дума и може да е израз
на цяло психологическо съждение, или израз на негова част”. Ясно е, че Фортунатов причислява към
СС и изречението, разглежда го като вид СС. Попов
(1963, 28) определя СС като “съединение най-малко на две самостойни, пълнозначни думи, които образуват смислово и граматично единство”. Според
него СС може да се образува и от синтактичното и
смисловото свързване на сказуемото с подлога.
Такова СС е предикативно. Предикативните словосъчетания (СС), както и другите СС, не изразяват
завършена мисъл и се отличават с незавършеност
на интонацията. При определени условия, ако придобият завършеност на интонацията, СС могат да
станат изречения. Виноградов (1947, 232), Розентал (1971, 305), Москалска (1971, 308 - 309) и
Дуриданов (1978, 233 - 234) също определят СС
като съединения най-малко от две пълнозначни
думи, но, за разлика от Фортунатов и Попов, изключват от СС смислово и синтактично свързаните

съединения от думи, които са съставени от подлог
и сказуемо. Според тях подлог и сказуемо не образуват СС, защото помежду им съществуват предикативни отношения, а те са характерни само за
изречението. Бехагел (1930, 293) означава като СС
онези части на изречението, които представляват
съединения от принадлежащи една към друга думи.
Той и други езиковеди, например Юнг (1966, 65),
причисляват към СС и съединенията от пълнозначна и непълнозначна дума. Тези съединения могат
да се отнесат към СС и въз основа на дефиницията на Рис (1928, 5), който определя СС така:
“Словосъчетание е следователно всяка формация,
която не е нито отделна дума (сложна дума), нито
изречение”. От твърденията на Хайдолф (1981,
224) и други автори (1983, 185) излиза, че СС може да се състои от една дума. Те пишат, че “предикатът е структурният минимум на групата на предиката” (например: Die Maschine lдuft), а съществителното – структурният минимум на групата на
съществителното (например: Hans ist Lehrer).
Зютерлин (1923, 314), Бехагел (1930, 293) и
Москалска (1971, 310) признават за СС и синтактичните групи със съчинителна връзка. Но други
езиковеди, като Виноградов (1975, 242), Бали
(1955, 116) и Филичева (1969, 39) изключват тези
групи от СС. Според Виноградов (1975, 241) понятието “съчинителни словосъчетания” е плод на
смесването на СС с еднородните части на изречението и на неразграничаването на СС и
изречението. Редица лингвисти, например
Виноградов (1947, 21 - 28) , Попов (1963, 29) и
Шенделс (1979, 287), приемат за СС и фразеологичните единици. Филичева (1969, 14) обаче не ги
причислява към СС, тъй като СС не притежава “лексическа и граматическа идиоматичност”. Според
Филичева (1969, 18) със СС не трябва да се смесват още и аналитичните глаголни форми, съчетанията от съществително и член пред него, глаголите с възвратното местоимение “sich” и устойчивите СС с граматическа насоченост, защото и те притежават лексическа и граматическа идиоматичност.
Въз основа на тези и други свои възгледи Филичева
(1969, 5 - 39) определя СС като “притежаваща собствен модел бинарна структурно затворена синтактична единица, образуваща се в резултат на се-
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мантично и граматично обединяване на не по-малко от две пълнозначни думи”. За да бъде разбрана
тази дефиниция, трябва да се потърсят редица обяснения в книгата на Филичева, а това я прави неудобна за приложение. Необходимо е да се намери например, какво означава “бинарна синтактична единица”. Под бинарност на синтактичната единица Филичева разбира: а) че тя се състои от два
непосредствено съставящи я конституента; б) “паралелност на свързване на компонентите” й – при
СС с повече от два непосредствено съставящи ги
конституента, които Филичева нарича “съдружия
от словосъчетания” (1969, 27 – 28,62). Според мен
тъй наречените “съдружия от словосъчетания” не
са бинарни синтактични единици, а многочленни,
защото съдържат повече от два непосредствено
съставящи ги конституента (вж. и Москалска 1971,
334 - 335 ). Така например СС “dem Gatter eine
besonders groЯe Stabilitдt geben” е тричленно, тъй
като се състои от един основен (детерминиран) конституент (geben) и два зависими (детерминиращи)
конституента (dem Gatter ; eine besonders groЯe
Stabilitдt). Ако това словосъчетание се съкрати до
структурния му минимум (това е минимум и от
гледна точка на езика и от гледна точка на речта),
т. е. така, че да не се унищожи моделът на СС
(модел от три конституента), то в него ще останат
три пълнозначни думи (geben, dem Gatter, eine
Stabilitдt). Поради тази причина, според мен, твърдението на Филичева (1969, 61 - 62), че пълнозначните думи, които влизат в структурния скелет
на модела на СС, винаги са две и следователно
всички СС са “бинарни структури, моделът на които включва два конституента”, не е приемливо. За
бинарност на всички СС би могло да се говори, но
само в смисъл, че всички СС съдържат винаги не
два конституента, а два вида конституенти – основен (детерминиран ) вид и зависим (детерминиращ)
вид. В книгата на Филичева трябва да се намери
също, какво означава употребеният в дефиницията
на СС израз “структурно затворена синтактична единица”, тъй като този израз може да се тълкува по
различни начини. Под “структурна затвореност на
синтактичната единица” може да се разбира
например: а) количествена ограниченост на непосредствено съставящите я компоненти, невъзможност за свободно разширяване (вж. Филичева 1969,
26 -27); б) обединение на думи около едно ядро и
бинарност (вж. Филичева 1969, 39); в) изобщо невъзможност за разширяване на синтактичната единица по някакъв начин.
Разгледаните тук възгледи за СС и негови
дефиниции, както и други дефиниции на СС, които
познавам, не отговарят напълно на моето схващане за СС и за дефиниция на СС. Тези дефиниции

имат недостатъци (наличие на думи и изрази, които могат да се тълкуват по различни начини; липса на някои важни признаци на СС), които ги правят
недостатъчно пълни и ясни, неудобни за приложение и затрудняват правилното определяне на СС.
Затова се наложи да разработя такава дефиниция
на СС въз основа на неговите най-важни признаци,
с която се избягват посочените недостатъци.
Известно е, че СС притежава белези, по които прилича на думата и на изречението, но и
белези, по които се отличава от тях. Както думата,
СС: изпълнява номинативна функция (Адмони 1966,
256); може да се свързва с други езикови единици,
строителен материал е за изречението и функционира като негова част (Рис 1928, 6 - 8); може да
има парадигма от различни форми (Рис 1928, 9).
Както сложната дума, СС се състои от две или повече пълнозначни думи. Както в сложната дума,
между компонентите на СС съществуват семантични отношения. СС изразява сложно понятие, разчленено съотносително с лексическите значения на
компонентите му (Дуриданов 1978, 232 - 233), каквото може да изразява и сложната дума. Както
изречението, СС е синтактично съединение от
думи, което изразява някаква мисъл и може да се
разчлени синтактично и смислово (Прокопович
1966, 51 - 54). Изречението има глаголен център,
около който се групират останалите му части. СС
също има център. Това е главната, основната, детерминираната му съставка, на която е подчинена
зависимата, детерминиращата му съставка ( или
на която са подчинени зависимите, детерминиращите му съставки). СС се отличава от думата, тъй
като: а) неговите компоненти са оформени отделно един от друг, а компонентите на думата са слети в едно цяло (Розентал 1971, 305); б) неговите
компоненти запазват своите морфологични свойства на отделни думи, а в сложната дума морфологична изменяемост има само последният компонент (Дуриданов 1978, 235); в) отношението между непосредствено съставящите го конституенти
се изразява чрез флексия или чрез допълнителни
елементи, предлози, а в сложната дума – чрез последователността на конституентите (Флайшер
1974, 55); г) детерминиращият конституент в СС
може да бъде пред или след детерминирания, а в
сложната дума детерминиращият конституент стои
винаги пред детерминирания (с изключение на някои особени случаи). Местата на конституентите
на едно и също СС могат да се разменят, без да
настъпи промяна в значението на СС. Ако разменим обаче местата на конституентите на една сложна дума, нейното значение ще се измени напъло
(Флайшер 1974, 55); д) семантичните отношения
в СС са изразени по-ясно от семантичните отно-
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шения в сложната дума, благодарение на езиковите средства за свързване на конституентите на
СС (Флайшер 1974, 55). В противоположност на
изречението, СС принадлежи към “номинативните
средства на езика” (Дуриданов 1978, 233). То е
част от изречението, непредикативна синтактична
единица, не изпълнява самостоятелно комуникативна функция, а само “чрез изречението и вътре в
изречението” (Адмони 1970, 257), не изразява завършена мисъл и се отличава с незавършеност на
интонацията (Попов 1963, 28).
Белезите, по които СС прилича на думата и
на изречението не са малко, но те не дават достатъчно основание да се твърди, че СС може да се
състои от една дума или че изречението е вид СС.
Белезите, по които СС не прилича на думата и на
изречението, показват, че е налице съществена разлика между СС и тези две лингвистични единици.
Ето защо се присъединявам към мнението на Рис
(1928, 5), че СС не е нито дума (сложна дума),
нито изречение. СС не е и синтагма. Синтагмата е
съчетание от следващи винаги непосредствено един
след друг езикови елементи, не само думи, но и
морфеми, може да е отделна дума или изречение,
отделя се с паузи, границата й зависи от начина на
изговаряне на дадено изказване, който съответствува на смисъла, вложен в изказването. За разлика от синтагмата, СС се състои само от думи.
Думите в СС не следват винаги непосредствено една след друга. Разделянето на изречението на СС
е строго установено и се извършва въз основа на
смисловите и граматичните връзки между думите
в изречението (Дуриданов 1978, 232 – 240; Зиндер
1962, 97). Освен това, отделната дума и изречението не могат да бъдат СС. Ясно е, че СС не е
синтагма. Към СС, според мен, не трябва да се
причисляват и следните съединения от думи, които,
макар че имат известна прилика със СС, съществено се различават от тях:
1. Синтактичните съединения със съчинителна връзка между непосредствено съставящите ги
конституенти. Тези съединения от думи са построени въз основа на друг принцип, състоят се от граматически независими една от друга думи, синтактичната връзка между тях има друг характер и
средствата за осъществяването й са други (Дуриданов 1978, 305).
2. Съединенията от една пълнозначна и една
непълнозначна дума, тъй като между тези компоненти не съществува отношение между понятия
(Попов 1963, 28).
3. Съединенията от подлог и сказуемо, тъй
като тези съединения са единици на съобщението,
не са наименования и изразяват предикативно отношение, което е характерно само за изречението
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(Розентал 1971, 305; Виноградов 1975, 232 - 234).
4. Синтактичните съединения, чието цялостно значеие не може да се изведе с помощта на
значенията на съставящите ги думи.
5. Съединенията от думи, съдържащи
приложения, тъй като в тях няма основен и определящ конституент, а конституентите им взаимно се
определят и изпълняват същата синтактична служба в изречението, каквато изпълнява цялото съединение (Москалска 1971, 316 - 317).
6. Обособените части на изречението, тъй като те, “благодарение на логическото ударение, на
паузите и на някои ритмо-мелодически особености,
се схващат винаги като синтагми” (Попов 1963,
45). Обособените части трябва да се изследват в
синтаксиса на изречението (Филичева1969, 13).
Като обобщение на анализа на различните възгледи за СС, на негови дефиниции, отразяващи тези възгледи, и на неговите признаци, които го доближават до думата, изречението и до други лингвистични единици или го отдалечават от тях, трябва да се изтъкне следното:
СС не е дума, не е изречение, не е съединение със съчинителна синтактична връзка между конституентите му, не е съединение от пълнозначна и
непълнозначна дума, не е съединение от подлог и
сказуемо, не е синтактично съединение, чието цялостно значение не може да се изведе от значенията на неговите компоненти, не е съединение от
думи, съдържащо приложение, не е обособена
част на изречението. Между СС и изброените езикови единици съществуват съществени структурни,
семантични, интонационни и функционални
различия. СС е смислово и граматично съединение от думи, които са оформени отделно една от
друга. Пълнозначните думи в СС са свързани помежду си чрез средсвата за синтактично свързване,
без служебни думи или с помощта на служебни
думи, които не са компоненти на структурата на
СС. Конституентите на СС са два вида – детерминиран и детерминиращ вид. СС съдържа един детерминиран конституент и един или повече детерминиращи конституенти, т. е. то има два или повече конституенти. Между двата вида конституенти
съществува непредикативна подчинителна синтактична връзка. В изречението СС не винаги се състои от думи, непосредствено следващи една след
друга. Границите на СС не зависят от начина на
изговаряне на изречението, а се определят от смисловите и граматичните връзки между думите в
изречението. Цялостното значение на СС може да
се изведе от значението на съставящите го думи.
Следователно същността на СС може да се
изрази със следната дефиниция:
Словосъчетанието е смислово и граматично
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съединение от оформени отделно и следващи не
винаги непосредствено една след друга пълнозначни думи, между двата вида конституенти на което
(между детерминирания и детерминиращия вид) съществува непредикативна подчинителна синтактична връзка, границите на което в изречението зависят от смисловите и граматичните връзки между
съставящите го думи (не от начина на изговаряне
на изречението) и чието цялостно значение може
да се изведе от значенията на тези думи.
Тази дефиниция е формулирана с оглед на
типовете текстове от немската научно-техническа
литература.
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ABSTRACT
The paper reviews various concepts on word collocations and their definitions. A new definition of a word
collocation is given. It is formulated with regard to the types of texts of the German technical and scientific literature.
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В статията се разглеждат възможни решения на отговора как да запазим интереса на кандидат-студентите
към атрактивната специалност “Инженерен дизайн”, която отбелязва тази година своята 10-годишнина. Това са:
развитието на учебните планове, отразяването в учебното съдържание на интересите на студентите и на мненията на завършилите възпитаници, повишаване качеството на преподаването, материалното осигуряване на работилница за прототипиране, участието на студентите в “реални проекти” и студентски дизайнерски конкурси,
спонсорирани от частния бизнес, акцентиране върху европейската интеграция посредством участие на преподавателите в европейските присъединителни програми в областта на образованието, създаване на тесни връзки
между образованието и промишлеността.
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Десет години изминаха от началото на образованието по специалността “Инженерен дизайн”
в Лесотехническия университет в София. За тези
десет години има дипломирани общо 5 випуска,
последните три от които са по програмите за образователно-квалификационната степен Бакалавър и
Магистър. Направената равносметка за изминалото
време по някои ‘показатели’ на образователния
процес, и да дадем един ‘вътрешен’ поглед към
това развитие, като отговорим на въпроса “Възможно ли е да се осигури устойчиво развитие на образованието при съвременните условия?”
Според едно разпространено определение на
WCED (World Commission on Environment and Development), устойчиво e “развитие, което посреща
нуждите на настоящето, без да пречи на възможността на бъдещите генерации да посрещат техните собствени нужди”.
Съзнавайки, че ще използвам по-широко интерпретиране на термина ‘устойчиво развитие’, ще
се опитам да приложа този възглед при
образованието. Самият термин (от английски “sustainable development”) е преведен на български като “устойчиво развитие”, но считам че при превода
се изпуска основната му характеристика –
запазване, поддържане на дадено положение във
времето. В такъв случай, би трябвало да си зададем въпроса, веднъж стартирала, може ли тази вече
десетгодишна специалност, да има гарантиран успех по-нататък? С известно перефразиране, можем да изменим същия въпрос по следния начин:
“Ще може ли, в изменените условия на конкуренция след присъединяването ни към европейския съюз след 2007 г., да запазим и развиваме образованието по инженерен дизайн у нас?”
За да отговорим на този въпрос, трябва да разгледаме как системата на висшето образование е
готова да реагира на по-бързите промени в обществото ни, които изпреварват онези в образованието;

как се осъществява интегрирането на българското
с европейското образование и накрая, как се осъществяват връзките на университета с промишлеността, за която са насочени възпитаниците ни.
Учебният план
За изминалите10 години, промяна бе ключова дума, особено за последните 5 от тях. През 1995
г., за нуждите на новата специалност “Интериор и
дизайн за мебели”(ИДМ) бе изработен един учебен план, който скоро след това се наложи да бъде
доразработван и коригиран. Името на специалността бе променено в “Инженерен дизайн”, за да влезе
в националния регистър на специалностите под научното направление “Общо инженерство”, докато
старото наименование остана като уточняващо допълнение в скоби. Още от самото начало възникна
известна неяснота относно това дали новата специалност ще произвежда ‘повече инженери или повече дизайнери’, а квалификацията им беше фиксирана на инженер-дизайнери, с което отрази борбата на двете тенденции в учебния план и стремежът за надмощие на едните над другите. След името
се появи и новото изискване за двете степени
“Бакалавър” и “Магистър”, първоначално с продължителност четири години и половина, а после – три
и половина за степента “Бакалавър”, и една година и половина за степента “Магистър” През 2004
г., необходимостта да се приеме Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)
доведе до още промени, с цел да спомогне за мобилността на студентите в границите на българското и европейското образователно пространство.
Учебната документация бе непрекъснато доразвивана и променяна, с цел да се отговори на непосредствени изисквания, както и на двете акредитации. Считаме, че промени предстоят, поради текущата акредитация, промените в интереса към
специалността и др. В тази връзка добре би било
да се изработи по-лека процедура за въвеждане на
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промени, за да се реагира навреме; както и да се
постигне по-голяма автономност на онова академично звено, което основно осигурява преподаванията: катедрата “Интериор и дизайн за мебели”, която е водеща при предлагането на промени
в учебния план.
Гореспоменатите промени обхванаха както организацията на учебния процес (брой часове), така
и съдържателната страна – вида на дисциплините
и въпросът какво да се учи, който доведе до спорове, основно за и против дадена учебна дисциплина. Съдържателната страна се сблъска със следните явления:
• Запълване на учебния план на новата специалност по аналогия с друг учебен план и приемането му във факултетния съвет на базата на болшинство гласове от един тип специалисти;
• Наличие на дисциплини, които по принцип
са необходими, но не са “преработени” в съгласие
със спецификата на новата специалност.
• Известна ‘мозаечна’ структура на учебния
план, при опит да се обединят в едно цяло ‘противоположни страни’ на знанието, гравитиращи около два центъра: техническата страна на продукта
(производството) и чисто художественото (дизайнерското творчество).
Студентите и възпитаниците
Кандидат-студенти по принцип има; не липсва интерес и от други два източника: практикуващи
професията дизайнер, както и от хора, записали
другата специалност във факултета (Дървообработване и производство на мебели), дори кандидати, завършили други ВУ. Ентусиазмът за тази специалност е запазен; друг е въпросът дали ще можем да се конкурираме в условията на общия европейски пазар на образователните услуги. Според
данни от пресата, предстоят редица улеснения за
кандидат-студенти от източна Европа, които желаят да се учат в университетите на западна Европа,
от рода на специални по-ниски преференциални
цени. Съзнавам напълно проблема с езиковата
бариера, както и факта, че в кандидат-студентските изпити за специалността “Инженерен дизайн” в
ЛТУ се появи и ново ‘препятствие’: изпит по математика (освен изпитите по рисуване). Ако не направим усилие учебният план да еволюира към помотивиращи форми на обучение, рискуваме тези
кандидати да се пренасочат към конкурентни висши училища във страната, като НБУ, Технически
Университет, и др. Неприятен факт е спадналата
тройно бройка на кандидатите за магистърска степен тази учебна година. Това, според нас, показва
ясно нуждата от реакция и опит да се внесат подинамични и атрактивни компоненти в учебния план.
При проведената акредитация бяха направени след-

ните изводи на база на анкетирането на възпитаниците:
1. Реализацията на завършилите специалността е много добра.
2. 90% от тях работят по специалността (макар дизайнерската професия да се приравнява към
професията консултант в мебелен магазин, което
не отговаря на по-високите й творчески задачи).
3. Работодателите традиционно дават висока
оценка на възпитаниците ни, поради факта, че успяват да се реализират в една конкурентна, но печеливша сфера.
4. Самооценката на завършилите клони към
‘добра’ и ‘отлична’, в зависимост от критичността
и персоналните амбиции на личността.
5. Обществената реализация засега не е изследвана в детайли, поради сравнително късия период на съществуване на специалността, но като
имаме пред вид наличието на международни отличия на наши възпитаници в сектора, можем да я
считаме за висока.
Възпитаниците на новата специалност намират добре реализация на пазара на труда. При направените анкети със завършили възпитаници,
обаче, не може да се пренебрегне подчертаното
мнение, че трябва да се увеличи броя на дизайнерските дисциплини, както и на часовете за компютърна грамотност. Ето малка част от препоръките
на бивши наши студенти, така както бяха отразени
в анкетите:
• Да се изравни (учебния план) със западен
модел;
- Да има повече творческа, дизайнерска насоченост;
- Практика, приложения (на знанията);
- Да се наблегне на дизайна и на модерни
неща;
- Да се заменят някои дисциплини с други, позначими;
- Да се наблегне на специалните дисциплини;
- Задължително трябва да се систематизира
процесът на обучение и да се обърне внимание на
реално съществуващи варианти;
- Да се обърне повече внимание на декорирането на интериора (тавани, настилки, стени), а не
само на мебелите;
- Да бъде обучението по-пряко свързано с реалните условия след обучението;
- да се създадат условия за изработването на
макети и прототипи;
- да се увеличат часовете за специалните
дисциплини;
- да се дава повече свобода на студентите да
правят нови неща;
- да се насърчава творчеството;
- да се рисува повече.

Устойчиво развитие на образованието по инженерен дизайн ...

В светлината на казаното по-горе, устойчивото развитие несъмнено е свързано с изявените при
обратната връзка потребности, които трябва да намерят място в по-склонен към реакция учебен план
и по-гъвкава технология за неговото утвърждаване
в йерархията на университета.
Преподавателите
През изминалите пет години продължи тенденцията да се търсят специалисти, както от нашия университет, така и от други области за образованието по дизайн. Като интердисциплинарна
специалност, това е естествен стремеж, довел до
положението да се оформи един екип от преподаватели с разнородно образование: инженери от специалността “Механична технология на дървесината”, строителни инженери, дизайнери, завършили
в чужбина, изкуствоведи, архитекти, инженер-дизайнери от първия випуск, което дава представа за
обхвата от специалисти, заети с формирането на
новите дизайнери.
Едно положително развитие, както и отговор
на въпроса за реализацията на възпитаниците, беше появата на нова генерация млади преподаватели от випуските завършили през последните пет
години. Положителен е фактът, че след успешно
издържаните конкурси за редовен асистент, те се
явиха на конкурси за докторант и в момента са зачислени като задочни докторанти и вече работят по
дисертациите си. С появилите се тенденции за раздвижване в научната област, посредством учредяване на фонд за проекти в областта на научните
изследвания, се надяваме на положителни промени в тази насока. Успешно приключи конкурс за
редовен асистент, с чието включване ще се увеличи делът на младите преподаватели в направлението.
Качество на преподаването: методи и съдържание
Качеството на образованието се дефинира като пригодност на образованието да бъде адекватно
на потребностите на обществото във всеки момент,
т.е. “годност за целта” на образователния процес,
а именно да формира специалисти в съответствие
с определени потребности.
В Европа основната философия на образованието по мебелен дизайн е творческа работа в
ателиета. Студентите се организират в екипи и работят върху реални проекти на конкурсна база,
включително финансирани от производители.
Пречка за подобна организация е традицията в ЛТУ,
като преобладаващо техническо ВУ, да има еднакъв брой лекции и упражнения, а студентите са ориентирани повече към пасивното приемане, отколкото към активно участие в образователния процес.
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Кредитната система направи известна стъпка към
самостоятелност с наложеното виждане за разделяне на аудиторната и самостоятелна работа посредством даването на кредити в пропорция 50%
на 50%.
Важна особеност на дизайнерското образование е необходимостта от прототипиране на
изделията. Наличната в ЛТУ учебна база дава само някои ограничени възможности за запознаване
на студентите с работа над прототипите, поради
недостатъчност или недобра организираност на наличните материални условия (екипирани работни
места за студентите в работилница за
прототипиране).
Ще цитирам изискванията към съвременния
мебелен дизайнер, посочени като цели на образованието по специалността “Мебелен дизайн”, бакалавърско ниво, на Колежа по изкуствата в
Единбург, Великобритания, като пример:
• Да познава дизайн-процеса, решаването на
проблеми и дизайнерската методология;
• Да има критичен поглед към естетиката,
цвета, текстурата, пропорцията и формата в детайл;
• Да познава широк кръг от материали и
технологии;
• Да обединява в едно човешките потребности,
техническата функция на изделието и естетическото съвършенство;
• Да има отношение към дисциплините, свързани с професията (вътрешна архитектура);
• Да има професионален подход към комуникацията на всички стадии на дизайн процеса – както визуални, така и речеви;
• Да оценява правилно историческия пример
и съвременните образци;
• Да има отлично познаване за професионалната практика и бизнеса.
Материалите и технологиите, застъпени пошироко в учебния план, са само един от общо осем
пункта и присъстват на трето място в класацията.
Първото е да може студентът самостоятелно да
мисли творчески. Или основният сблъсък на гледища е: по-добре да знаем как да решаваме
проблема, вместо да научим наизуст много решения. Умението за решаване на проблеми се тренира с решаване на проблеми, т.е. лекционното излагане на материята само по себе си е недостатъчно, а практиката е основния начин за научаване.
Тук съдържателният модел не може да помогне;
за съжаление това е изпитаният начин за ‘подаване’ на знания. Това е добре разбрано и от възпитаниците ни, които го посочват като недостатъчно осъществено изискване пред образованието по дизайн,
формулирано като ‘практика и приложение на зна-
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нията’ в анкетите. В тази връзка не мога да не спомена станалите вече трудни за осъществяване
‘практики’, при които се обикалят предприятията и
се наблюдава производствения процес. Далеч повярно решение би бил например един “практически” семестър или цяла година, каквото е рационалното решение на специалността “Innenarchitektur”
във Университета по приложни науки, Щутгарт.
Такъв ‘практически’ семестър има особено голям
смисъл. През последните години много от възпитаниците ни реално защитават дипломна работа едва след една или две години работа в практиката
по специалността, което несъмнено им помага да
разработят своя дипломен проект.
За да бъдем адекватни на промените в
обществото, са ни нужни нови методи и ново учебно съдържание в съответствие с живата практика.
Най-сигурният път към това са т.нар.”реални проекти”. Една добре изпробвана формула в европейските страни са студентските конкурси, организирани съвместно от фирма-производител и преподавателите, при който се обявява парична награда,
както и възможността за реализация на проекта.
Темата на конкурса е реална и живо интересува
производителя. Цената на получените предложения
е значително по-ниска от цената на “истински” професионален конкурс. Резултатите са напълно приложими в практиката, разбира се при условие, че
преподавателите са на ниво. Практиката показва,
че редица талантливи студенти намират своите работодатели по този начин, а работодателите сами
се убеждават в способностите на хората, които наемат на работа. “Реалните” проекти са един естествен начин за контакт с производството.
Комуникативни способности
За този аспект на образованието става дума
едва когато възпитаниците ни се окажат в ситуация
на защита на дипломен проект. Редица преподаватели започнаха да правят ‘вътрешни’ защити на курсови проекти, с цел да подтикнат по-голямо участие на студентската група в анализа на възникналите трудности. Считаме, че умението на дизайнера да представи добре и атрактивно идеята си е
възлова в неговата работа. За съжаление на това
умение все още не се набляга в достатъчна степен.
Екипна работа
Умението за работа в екип е една особеност,
която е важна за интердисциплинарни специалисти,
като дизайнерите, която би трябвало да се изгражда още на студентската скамейка. Индивидуалният
начин на подаване на задачите за проектиране представлява известна трудност, както и опасението,
че не може да се ‘разделя’ една и съща оценка
между участниците в колектива (това, разбира се,

не е задължително). Невъзможността да се направи студентски дипломен колектив води до голям и
излишно тежък труд, особено при разработване на
по-мащабни проекти. Второ, група от творчески личности има по-голям творчески заряд, при положение,
че се сработи добре.
Европейска интеграция
Начините за осъществяване на интеграцията
ни с европейските страни беше възможността, предоставена от програмите на Европейския съюз, насочени към формирането на ‘европейски граждани’ като Темпус/Фар, както и нейното продължение “Сократ/Еразъм”.
Практиката в другите висши училища показа,
че онези от тях, които бяха най-активни в тази
област, успяха да привлекат по-големи средства
за финансиране и обновяване на учебната си база
(основно компютърни зали и софтуер). Тези университети бяха по-подготвени да разработят съвместни учебни модули или програми за цели специалности на чужди езици (каквито примери има с
франкофонски програми в Техническия
университет, НБУ и др., както и немскоезично образование в УАСГ). Считаме, че такива програми
са много атрактивни, и могат да привлекат допълнително студенти, които да реализират утвърдени
европейски програми в България.
Досега при образованието по дизайн се експлоатираше единствено ‘естествената’ привлекателност на професията дизайнер, както и положителната конюнктура в бранша, свързана с разцвета в
строителството. Към тези фактори беше прибавен
и ентусиазмът на преподавателите, които положиха основите на тази специалност; считаме обаче
че е задължително тази линия да продължи с понататъшното интегриране към европейската
реалност. Средства за това могат да бъдат специализации и престои с различна продължителност
за преподаване/обмен на преподаватели в чужбина,
каквато беше една от целите на програма Темпус,
осъществена под формата на S_JEP (Структурен
съвместен европейски проект) 12479-97 със заглавие “Образованието по инженерен дизайн”. Тази
програма бе проведена от 1998 до 2000 г.
включително, и наред със закупуването на техника
и разработването на учебни материали, спечели с
конкурс възможността за преподаватели от ЛТУ да
се запознаят с аналогични катедри във висши училища в Германия и Великобритания. Следващият
етап бе да се осигури мобилност на студентите
(възможност да се учи един семестър или академична учебна година по обмен в партньорско висше училище в Европа). Като положителна страна
на устойчиво развитие, възможността за това бе
осигурена по програма Сократ/Еразъм, за общо 25
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души студенти по дизайн от 2000/2001 г. досега;
една възможност, която се посрещна с много голям интерес от страна на студентите. Основната й
слабост беше липсата на поддържащ фонд от страна на университета, който да допълни недостатъчните средства, отпускани от европейската комисия.
Самата програма като замисъл съдържаше заложена идеята да се насърчи финансирането на тези
студентски мобилности допълнително от страна на
университета. Тук отново можем да се забележи
евентуална, като че ли логична връзка с отрасъла
и търговията като източник на финансиране. В страни като Германия, един Еразъм-студент получава
средства от три различни източника: от Европейската комисия, от правителството, от Висшето
училище, което има специален фонд за обменни
студенти; може да считаме, че това също е модел
за устойчиво развитие, към който се стремим.
Благоприятна схема на международно сътрудничество по линията на централизираните дейности на програма Сократ/Еразъм представляват и проектите за финансиране на интензивни курсове (схемата включва 10-дневен курс с участие на преподаватели и студенти от чужбина). Като координатор на програмата Сократ за ЛТУ мога да отбележа,
че досега бяхме само канени на подобни курсове,
но тази година сме кандидатствали за подобен проект и се надяваме да осъществим успешен
прецедент.
Контакти с промишлеността
Диалогът образование-производство се осъществява повече под напора на непосредствени
нужди. От едната страна висшите училища очакват подкрепа от бранша, а от другата страна фирмите (повечето търговски) очакват от образованието млади попълнения, по възможност с три години предварителен стаж. Ако има обратна информация, тя би могла да фиксира освен взаимните
очаквания, също и известни приноси от двете
страни, които в идеалния случай биха могли да изглеждат така:
• Висшето училище предоставя качествено
образование, т.е. знания и умения за своите
възпитаници;
• ВУ прави научни приноси (в областта на дизайна: експерименти и лаборатория за нови идеи),
а студентите участват активно в тях под ръководството на преподавателите;
• Промишлеността е онова звено, което посредничи между образованието и крайния
потребител; т.е. дава информация за резултата от
образователния процес и за това какви качества са
нужни на новите възпитаници;
• Промишлеността е възможен източник на
финансиране, посредством спонсориране на сту-
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дентски дизайнерски конкурси, или на подпомагане ‘в натура’ с машини, материали и др.
• В някои страни (Великобритания), връзките
се осъществяват от борд, в който участват представители на Висшето училище, на общината и на
промишлеността от района.
Тесни връзки с професионалисти се осъществяват и по друг начин: студентски стажове при утвърдени специалисти. В Германия, при четиригодишна програма на обучение, цяла една година от
следването (трети курс) задължително преминава
в стаж във фирма, и едва тогава студентът се захваща с проектирането на дипломната си работа.
Нещо повече, едно ценно изискване е самият кандидат-студент вече да е работил една година в подобна фирма (т.нар. Vorpraktikum). Интересното
е, че дори ако кандидат-студентът влезе веднага
след завършване на средното си образование, то
той работи една година, и едва тогава започва да
следва. По време на аудиторните занятия се канят
често изявени специалисти (дизайнери, които презентират в лекции достиженията на даден отрасъл,
психолози и др.). Най-мотивиращи си остават
конкурси, спонсорирани от известни фирми, които
водят до директно до набиране на талантливи студенти за сътрудници на фирмата и т.н.
Изводи:
1. Устойчивото развитие на образованието по
дизайн изисква отворено и активно мислене, свързано с разширяването на възможностите за връзки
с обществеността и фирмите от бранша;
2. Мениджърските умения стават все по-наложителни в рамките на катедрените колективи, за
осъществяване на успешни стратегии както посредством програмите на Европейската комисия, така и спонсориране по други линии;
3. Непрекъснато подобряване на учебния план
като организация и съдържание за запазване интереса на кандидат-студентите; реакция към променените условия за реализиране на дизайнерската
професия, обучение в нови умения
(комуникативност, екипна работа);
4. Системно поддръжана обратна връзка с
възпитаниците ни, които вече работят по
специалността;
5. Грижа за кадровото израстване на младите преподаватели;
6. По-пълна интеграция с европейски ВУ за
осъществяване на студентски и преподавателски
мобилности.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DESIGN EDUCATION AT
THE UNIVERSITY OF FORESTRY IN SOFIA, BULGARIA
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ABSTRACT
In the paper, the author considers possible solutions to the problem of keeping the enthusiasm of applicants for
the attractive “Engineering Design”course celebrating its 10th anniversary in 2005. They are: Curriculum development;
implementing students’ interests and exchanging opinions through feedback from University of Forestry alumni, who
have already started their professional careers; increasing the quality of teaching; the equipment of a prototype teaching
shop; student participation in “live” projects, student design competitions, sponsored by companies in this field;
accent on European integration through participation in European Educational Programs, such as Socrates/Erasmus;
evolving contacts between education and the professional companies.
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ПОНЯТИЕТО ВЕРОЯТНОСТ – ИНТЕЛЕКТУАЛЕН РЕСУРС
Анна Велева
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” - Пловдив
Необходимостта от статистико-вероятностни знания е породена: първо, от нарастващия интерес към информацията като цяло, към информационните процеси и към спецификата на информационната система на
човека; второ, от наличието на технологичен ресурс, позволяващ провеждането на по-специална технология за
тренинг по теория на вероятностите; трето, от идеята на Р. Антъни [1] за превръщане на невъзможното във
възможно и да не допускаме да превърнем невъзможното в невъзможност в поведението на хората.
Целта на този доклад е да се отговори на реално съществуващата потребност от производството на достъпно вероятностно знание чрез реална статистическа практика върху обозрими обекти от действителността в
подходяща експериментална среда. Това означава замяна на принципите на формалната логика, т.е. аксиомите,
с принципите на дейността, т.е. постулатите [3]. Излага се убеждението, че формирането на тези знания може да
стане само и единствено като се разкрие философията и съдържателната логика на основните понятия, закономерности и идеи, задължително в синхронизация с наличните постижения в няколко области на науката:
философия, психология, логика, информатика, математика и статистика.
Овладяното вероятностно знание може и трябва да стане реален и интелектуален ресурс за търсене на подобри варианти за решение на лични и обществени проблеми. Що се отнася до преподаването на теория на
вероятностите ние сме разработили един софтуерен продукт, който е експериментиран и внедрен в учебния
процес на студенти от три факултета на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Идеята да превърнем
невъзможното във възможност, вградена като собствено отношение, оценка и поведение на личността е изключителна предпоставка в дейността на всеки човек в неговата лична, социална и професионална ангажираност.
Ключови думи: информация, възприятие, представа, въображение, мисловна концепция, предвиждане
Key words: information, perception, notion, imagination, foresight

1. Докладът е посветен на проблеми, свързани с разкриване атрибутите (Табл. 1) на понятието
вероятност, разглеждано като информационна макропонятийна единица. Излага се едно виждане за
обективните трудности, които възникват при преподаване на вероятностни знания по общоприетия
и все още традиционен начин – чрез теоретични
постановки и импровизирани примери. С помощта
на мои студенти, от 1994 до 2001 г създадохме
подходящ софтуер, позволяващ симулация и виртуална реалност за масово (многократно) наблюдение на потенциални и реални явления. Ефектът
(стъпка 4, Табл. 2) от използването на този софтуер беше впечатляващ. Той стана повод да бъде създадена експериментална среда, позволяваща на
обучавания да разбере знанията (в термини на инвариантност) и по-сигурно да формира трайни умения (нагласа, схващане, готовност), необходими при
решаването на двата глобални проблема: 1/ как “видимостите” разкриват същността на явленията и
2/ как същността “произвежда” видимия свят [4].
Истината е, че този ефект трудно се разбира само
със словесно описание. Той остава неразбираем
за слушателя, ако предварително у него няма изградена вътрешна сетивност към специфичната съвкупностна природа на усещане, възприятие,
представа, съзидателно въображение и запаметяване на информацията в дългосрочната памет чрез
образи и символи на различни нива на обобщеност
и познание, преди тази информация да бъде назована със съответния термин.

2. Как се създава яснота за атрибутите на понятието вероятност? Усвояването на информационните макропонятийни единици, както и усвояването на техните свойства и зависимости е поефективно, ако се започва не с тяхното словесно
представяне, а със създаването на проблемна
ситуация, която съдържа като неизвестно точно това,
което трябва да бъде усвоено. Това, което се постига и научава чрез собствени търсения, размисли,
прогнози и проверки, придружено с подходящи визуални образи, се запомня трайно и по-добре.
Основната цел (водещата нишка) във всяка следваща йерархично създадена проблемна ситуация
остава детерминирана като текст, но динамична
като съдържание: Да превърнем това, което знаем,
в положителни резултати. Държейки под око тази
цел, законите на природната енергия ни придвижват автоматично на правилния път за постигането
й. Така могат да се разкрият атрибутите на понятието вероятност, разглеждано преди всичко като
мярка за “истинността” на нашето виждане, а в
последствие, т.е. след формализирането му – и
като количество вероятност.
Единственият вид представа, който ще промени подсъзнателния образ на реалността е преживяната представа. Ето защо е от полза да създадем образ, в който има движение, като филм, а не
като отделна застинала снимка. Трябва ясно да се
идентифицираме с представата. Активната
визуализация, в която сме главно действащо лице,
е ключова стъпка в процеса на прехода от чувство
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за липса към чувство за наличие и неограничено
удовлетворение.
Когато използваме въображението си, ние непрекъснато творим, но ако тази дейност не се разбира правилно, ние сме склонни да ограничим възможностите си като улавяме образи от миналото и
създаваме същите ситуации в бъдещето. Когато
желаем позитивни промени, става жизнено важно
да упражняваме въображението в осъзнаване, като включваме себе си като действащи лица в движещи се, преживяни образи. За да избегнем да диктуваме бъдещето си на основата на минали
ограничения, трябва активно да си представяме желаното от нас бъдеще, като ние самите играем главната роля. [1]
В следващата стъпка затвърждаваме образите на желаното от нас като истинни за нас, чрез
потвърждение с множество мисли, проверки и
оценки. Действителният процес на прилагане на
твърденията и образите се нарича запечатване.
Запечатването вгражда желания образ в съзнани-

ето ни като реален и вероятен. Когато нашата вяра
и убеждения са част от естествения процес на
създаване, когато вграждаме образите на това, което желаем, ние преразглеждаме мнението за способността си да го постигнем, освобождаваме се
от бариерите на прекалената предпазливост и
прагматичност. Когато разширяваме съзнанието си
с убеждението в създаването на това, което
желаем, ние разтваряме пътища към неизследвани посоки и полезни резултати.
Всеки от нас има различен стил на учене, който е нашият уникален начин за канализиране на
информацията и идеите в нашето съзнание.
Работещият стил за производството на информационни макропонятийни единици има четири
компонента: дейностен, визуален, чувствен (наречен още кинестетичен) и слухов. Чрез синхронизирането на тези четири компонента се осигурява първо формиране на дейностна, зрителна и чувствена
памет, а после и на слухова памет.
3. Атрибути на понятието вероятност:

Таблица 1

1. Съдържание
(възможност
за снемане на идея)
2. Форма
(готовност за бързо превъзпроизвеждане)
3. Значение
(убеждение – приемане на идея)
4. Смисъл
(фокусиране на нашата творческа енергия)

5. Същност
(инструмент за прогностична дейност)

идея, мисъл, прозрение, убеждение, универсално
послание
за
това,
че е възможно снемане
взаимоотношението между необходимост и случайност;
придобита от субекта готовност кинематично да “вижда”
всички “възможности” и подсъзнателно да формира
съответните им “нива” на очакване в условия на
несигурност;
функционално
понятие,
осигуряващо
истинна
кинематична обозримост на очакваното в термини на
инвариантност в съзвучие с външната среда;
съзидателна
енергия,
насочена
към
цялостно
предвиждане на очакваната информация чрез управление
и организация на наличната информация на базата на
идеи за различия и сходство;
мярка (емоционално-оценъчна дейност) за истинността
на снетото взаимоотношение между необходимост и
случайност, предаваща значение и смисъл на
целенасочената човешка дейност в условия на
несигурност.

3.1. Съдържание. Ако разглеждаме понятието
вероятност като мярка за истинността на нашето
виждане в условия на несигурност, то неговото съдържание е: идея, мисъл, прозрение, убеждение,
универсално послание за това, че е възможно снемане взаимоотношението между необходимост и
случайност.
В разкриване съдържанието на понятието вероятност пропуски могат да се появят, когато ограничим нашата съзидателност чрез пристрастяване
към традиционната методология. Друг начин да

стесним нашите идеи е като ограничим метода за
проучване и разследване на начина ни на учене,
докато се придържаме към обичайната ни логична
схема на възприятие. Теоретиците срещат значителни трудности при извършването на проучвания
върху концепцията, позната като прозрение [1].
Науката продължава да изследва как съзидателните качества могат да бъдат развити чрез образователни процедури. Компютрите и другите механични устройства са проектирани да стимулират
човешкото възприятие, прозрение и съзидателност.
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Чрез подходящ софтуерен продукт и метода на симулацията можем да снемаме взаимоотношението между необходимост и случайност в различни
ситуации до степен на осъзнаване, че тези взаимоотношения никога не прекъсват. Че формата им
се променя, но те остават. Че ние сме влезли в тях
и че човешкият дух и споделените отношения траят вечно.
Когато влезем в някакви взаимоотношения,
единственото, което трябва да направим, е да ги
приемем. Тогава те придобиват определена форма.
Не трябва да забравяме обаче, че за да се създаде
форма е необходима идея. Идеята е водещото
начало; после е синхронизираната дейност по
опознаване, разбиране и приемане на идеята; едва
тогава приетата идея придобива реална форма.
Известно е, че на първо и най-важно място са
нашите духовни връзки. Това са връзките, които
имаме с цялата действителност. Няма една-единствена или единствено правилна пътека до “истинно” виждане на действителността. Само едно нещо е по-важно от единствената пътека и то е връзката ни с действителността. Проникнем ли се със
съзнанието, че сме едно с нея, и че сме тук, за да
бъдем коректори, за да направим света по-добър,
не е възможно да се откъснем от източника, независимо от това, коя пътека ще поемем. Нека
припомним, че всички пътуваме в една посока, с
една цел: Да превърнем нашите знания в полезни
резултати. Наместо да мислим за целта на това
пътуване, може би е по-добре да съсредоточим вниманието си към самото пътуване. Тъкмо то е нашето истинско духовно общуване, а не крайната
цел.
Вторите по важност взаимоотношения са тези със самите себе си. Те се формират въз основа на онова, което казваме на себе си и което мислим за себе си. Диалогът, който водим със себе
си, потвърждава най-съкровените ни убеждения и
ги превежда в живи образи за подсъзнанието ни.
Този диалог, неизменно оказва влияние върху
външното ни поведение във всекидневните ни връзки със света.
Научавайки да се разбираме със самите себе си, трябва да се тренираме да бъдем в еднаква
степен търпеливи и дисциплинирани: търпеливи, когато се налага да повторим стъпките си толкова
пъти, колкото е необходимо и дисциплинирани, за
да сме сигурни, че няма да се предадем предварително пред трудно преминаване през разрушителни модели и навици. Работата с вътрешната честност може да бъде често пъти потискаща и
уморителна, докато дълбаем през пластове от защитни самоизмами. Ала внимателната честност е
основна част на взаимоотношенията, базиращи се
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на доверие.
3.2. Форма – придобита от субекта готовност
кинематично да “вижда” всички “възможности” и
подсъзнателно да формира съответните им “нива” на очакване в условия на несигурност. Формата
на понятието вероятност (готовността за извършването на описаната мисловна дейност като бързо
превъзпроизвеждане) е резултат на придобитата сетивност (творческо въображение) от личното ни
участие във високо организирания информационен
процес по снемането на взаимоотношението между необходимост и случайност.
В нашето общество въображението е недоразвит и неефективно използван ресурс. Като изградим цялостен образ на това, което желаем, нашите убеждения ще ни улеснят да го постигнем.
Визуализацията и позитивните твърдения са инструментите също както и разбирането на творческия процес.
В психологичен план, ако можем да приемем
крайния резултат, ще бъдем в състояние да се отпуснем и да творим, защото няма да насилваме
нещо да се случи изкуствено. Наместо това, като
си го представяме в съзнанието си като нещо, което вече притежаваме, можем да го получим почти без усилия.
Например ако сме настроени да се
конкурираме, ние сме движени от силата на егото,
където нашият фокус е да победим другите, за да
бъдем първи или най-добрите, което не винаги и
непременно е позитивна концепция. Наместо това,
ако сме фокусирани върху целта си в съчетание с
нашата представа, ние сме в изключително позитивно душевно състояние с извисена
чувствителност. Това състояние ще запази мислите ни ясни и ще ни помогне да се настроим към
ценните възможности.
Визуализацията или приложното въображение
е един от най-важните помощни инструменти, които можем да използваме за промяна. Това е процесът за задържане на една мисъл достатъчно
дълго, за да може умствената картина, която
създаваме, да предизвика емоционален отклик.
Емоцията създава убеждение, а убеждението предизвиква реалност. Ето защо мисъл плюс емоция
създава убеждение. Убеждението създава реалност
[1].
Визуализацията има много по-силно въздействие върху подсъзнанието ни, отколкото съзнаваме.
Нашето подсъзнание не прави разлика между това
кога си представяме нещо и кога го преживяваме.
Ние можем да променяме мнението си, убежденията и равнищата на очакване, като ярко си представяме преживяванията и обстоятелствата, които
сме подбрали. Взаимоотношенията се градят във
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времето и това ни позволява да израснем и достигнем пълна зрялост.
3.3. Значение. Понятието вероятност е функционално понятие, осигуряващо истинна кинематична обозримост на очакваното в термини на инвариантност в съзвучие с външната среда. С други думи,
то е убеждение в истинността на нашето виждане.
Знаейки, че най-добрите отговори са вътре в
нас и че ние трябва да правим нашите собствени
избори, основани на нашето съзвучие с всичко останало във вселената, ни дава силата да създадем
най-доброто си бъдеще: да осъзнаем наличието на
възможности и усвоим техники за извършване на
прогнозна дейност в условия на несигурност.
Нашето съзвучие с външната среда в равновесие
със съзвучието ни с нашата представа ни освобождава да правим съзидателни избори по най-добри
причини. Когато не сме в съзвучие, нашите идеи
могат да бъдат изкривени и погрешни. Тогава със
сигурност погрешните ни идеи ще предизвикат погрешни преживявания, породени от погрешни
решения.
Мисъл плюс емоция създава убеждение.
Нашето убеждение предшества и предпоставя създаването на нашата реалност. Наш избор е да използваме нашите емоции като енергийна сила, която ни показва самозащитните невъзможности, или
пък можем да превърнем тези емоции в
енергоусилватели, като разглеждаме възможностите с ентусиазъм, подвижност, творчески дух и
лично чувство за силна компетентност (стъпка 4,
Табл. 2).
Всички наши емоции ни движат по някакъв
начин. Емоцията е енергия в движение. Важно е да
се разбере, че не всички емоции са ограничаващи.
Притежаваме ограничаващи емоции, които са енергопресушители и разширяващи емоции, които са
енергоусилватели. Нашият избор да видим невъзможностите или възможностите е обективът, който сме избрали във възприемането на нещата с
негативни емоции или приповдигащи и мотивиращи емоции. Следователно е наш избор да ограничим или разширим своя кръг от възможности.
3.4. Смисъл – съзидателна енергия, насочена към цялостно предвиждане на очакваната информация чрез управление и организация на наличната информация на базата на идеи за различия и сходство. Смисълът на понятието вероятност
е в това, че то фокусира нашата творческа енергия.
Съзидателната енергия, която може да преодолее една невъзможна ситуация е способна на
безкрайно разширение и свиване, което може да
бъде насочвано, но не и да се съдържа в
съзнанието. Това не е просто концепция, а истинска сила, която може да бъде интуитивно възпри-
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емана и умствено насочвана. Единствено въображението ни ограничава нашия потенциал.
Когато сме фокусирани върху това, което наистина искаме, а не върху това, което смятаме, че
би трябвало да вършим, нуждата от външно одобрение отпада, нашата представа се избистря, а яснотата е точката на силата.
Като стимулираме взаимодействието между
дясното и лявото полукълбо можем да използваме
по-голяма част от силата на мозъка си. Ние знаем,
че лявата страна на мозъка контролира линейното
мислене, например математическите способности,
логическите разсъждения, задачите и движенията.
Дясната страна на мозъка е градивната част. Тя
контролира усещанията, чувствата, възприятието,
представата, въображението и концептуалните
разсъждения. Учените твърдят също така, че помалко от 5 % от хората притежават естествена автоматична склонност да използват съвместно двете полукълба на мозъка си. Повечето хора се местят напред-назад от линейната към творческата
страна на мозъка си, но остават в една от тях, без
охотно да търсят достъп до противоположната и
без да позволяват едната да взаимодейства или да
оказва влияние на другата. Ние притежаваме способността да използваме мозъка си по-пълноценно,
с взаимодействие на двете половини. Просто е необходимо да усвоим техники, които изискват от нас
да използват едновременно двете половини на
мозъка.
Когато разтоварим съзнанието си от купищата линейни данни чрез кинематично превъзпроизвежданите образи, ние го освобождаваме за творческо мислене. Ако на пътя му са изпречени прекалено много линейни данни, те ще блокират творческия поток. Щом веднъж изпразним натрупаните данни, можем да постигнем равновесие между
мисленето в двете полукълба.
Прилагането на тази концепция на творческия
процес към методите на съзидателно мислене, където използваме мислене дясно полукълбо/ляво полукълбо, ние можем да използваме дясната половина на нашия мозък за творческо претърсване на
данните. После можем да използваме лявата половина на мозъка, за да подредим логично всички
факти, които трябва да бъдат взети под внимание,
но никога не трябва да забравяме да проверим отново нашите заключения и/или идеи с дясната половина на мозъка си, за да разберем какво е интуитивно вярно или правилно за нас.
Знаем, че когнитивната страна на творчеството и изобретателността включва два съществени
елемента. Единият е процесът на премисляне и преанализиране полето на възприятието, позволявайки разширяване на информационния ни хоризонт.
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Вторият е одобряването на нова мисъл чрез разглеждането й като идеална идея. Това й дава внимание – осветляващо внимание, което е като мигаща крушка изпращаща следното послание:
“Преразгледайте възможностите, преди да предприемете действия, за да си предоставите солидна
основа, върху която да вземете най-плодотворни
решения”.
3.5. Същност – мярка (емоционално-оценъчна дейност) за истинността на снетото взаимоотношение между необходимост и случайност, придаваща значение и смисъл на целенасочената човешка дейност в условия на несигурност.
Същността на понятието вероятност е в основата
на редица взаимоотношения: между човека и
действителността; между човека сам със себе си;
в деловите взаимоотношения.
Компаниите и корпорациите неизменно
твърдят, че най-важният елемент от работата им е
човешкият потенциал. Стане ли дума за човешки
качества или за липсата им, враг номер едно на
всеки бизнес е липсата на гъвкавост. Да си гъвкав,
това означава да имаш способност да предвиждаш,
а не да се връщаш непрестанно назад. Негъвкавите
хора са присмехулниците, които остават в прахта,
когато екипът търси и намира път напред без тях.
Ако негъвкавите хора са на важен пост, те завличат надолу всички, когато трябва да се правят
промени, защото отказват да ги проведат [1].
Искаме да обучим съзнанието и подсъзнанието си да виждат възможностите, а не
невъзможностите. Съзнанието е прекрасно нещо.
Ако ние вземем решението, нашето подсъзнание
ще поеме осъществяването му. Съзнанието и подсъзнанието могат или да ни помагат в създаването на възможното, или да ни убеждават, че това,
което желаем, е невъзможно. Изборите, които правим и резултатите от тях са определени от това
как използваме съзнанието и подсъзнанието си.
Най-същественото е, че нашите мисли създават нашата реалност. Ако сме фокусирани върху негативното, нашето подсъзнание ще ни насочи
към хора, места и обстоятелства, за да ни докаже,
че сме прави. За да запази разума ни, подсъзнанието винаги търси да докаже, че това, което мислим,
наистина е вярно. Нашата работа е да представим
на подсъзнанието идеи, които го заставят да ни насочи към това, което искаме, наместо към това,
което не желаем – към възможното наместо към
невъзможното.
Същността на понятието вероятност е да ни
накара да се вслушаме в нашите интуитивни предчувствия и хубаво да ги премислм, докато правим
избор. Какво се случва с нас, когато имаме предчувствия за важни решения? Трябва да се упражня-
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ваме да се вслушваме в нашата интуиция по-често,
така че когато настане момент за мощни решения,
да можем да потърсим в себе си окончателните
отговори. Нашето съзнание трябва да бъде отворено и незадръстено, за да улови тези важни вътрешни послания. Съзнанието е като парашут; работи
най-добре, когато е отворено, а не изпълнено с тревога и страх. Страхът ни кара да вземаме прибързани решения, страхът е също така душевен
разговор, който ни пречи да чуем своята интуиция.
Ако имаме цел, която е вътрешно обвързване,
тогава къде другаде, освен вътре в себе си, бихме
могли да открием най-добрите отговори по отношение на изборите, които правим? Ако мислим,
че нещо извън нас е причината за нашия проблем,
ние сме склонни да търсим отговорите извън себе
си. Това е хубаво за събиране на информация, но
след това трябва да проникнем вътре в себе си и
да проверим всичко, което знаем, включително новите възможности на фона на вътрешното ни съзнание за вземането на решение, което има цел,
яснота и цялостност. Инстинктивно именно там се
крие мъдростта… вътре в нас [1].
Отделянето на време (много често отнема само минута) за търсене на вътрешни решения е
начинът, по който можем да вземем най-умните
си решения, защото сме в състояние да накараме
нашето съзнание да прекара възможностите през
пълния ни умствен капацитет, използвайки едновременно лявото и дясното полукълбо на мозъка.
Повечето от нас дотолкова се влияят от
другите, че могат да бъдат съблазнени от техните
идеи за това какви избори би трябвало да направят
и по този начин стават уязвими, задето не са преценили правилно истинската стойност или приложимост на предоставените им възможности.
Трябва да усвоим навика да натискаме спирачки
за момент и да проникваме вътре в себе си, използвайки най-бистрия си умствен капацитет (дясно полукълбо/ляво полукълбо) за да преценим нашите
собствени възможности. Когато се окажем хванати в капана на краткосрочната печалба, която обикновено съществува в условия на пазарна
икономика, ние не взимаме под внимание възможната в дългосрочен план болка, която може да се
появи като резултат от прибързаните, повлияни от
външен фактор, решения. Съществено е нашето
чувство за пълноценност да бъде по-силно от емоционалното усещане за отхвърлянето на идеите на
другите.
4. Реформа в образованието – осъзната потребност и от промяна при формирането на статистико-вероятностни знания.
По принцип всеки път, когато се изправим пред
проблем, имаме два избора. Можем да възпри-
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емем проблема като заплаха или като удобен случай за предизвикателство. Нашата традиция в производството и усвояването на научни знания ни е
подтикнала да не изпитваме емоции, наместо да
ни окуражи да бъдем логични. Използването само
на линейното мислене на лявото мозъчно полукълбо ни лишава от динамичното чувство за предизвикателство, приключение, мощ и победа в самия процес на производство и овладяване на различните
атрибути на понятието вероятност. От тези атрибути се нуждаем, защото те стимулират разбиране,
научаване и управление на високо организирания
информационен процес от различни гледни точки.
От друга страна – когато тези атрибути са станали
факт на съзнанието чрез собствени търсения,
размисли, прогнози и проверки, придружени с подходящи визуални образи, се запомнят трайно и подобре [2].
По принцип усвояването на знанията става
чрез формиране на различни образи, съхраняващи съдържанието на научните понятия и идеи.
Често обаче, тъкмо в нашата област, тези образи
са слабо очертани, мъгляви и нерядко липсват.
Лично на мен ми беше много трудно да дам ясен
отговор на редица въпроси. Например – какво на
практика означава: една случайна величина да няма средна стойност или дисперсия; едно възможно събитие да има вероятност нула? Къде е границата между сигурност и несигурност? Как се изгражда вътрешна сетивност за сигурност на едно
потенциално явление? Къде в реалната практика
човек се среща с нормалното разпределение, със
“законите за големите числа” и “централната гранична теорема”? Дали теория на вероятностите е
математическа наука за събитията и техните
вероятности, или пък тя е наука за вероятностните
разпределения, позволяващи генериране на евристични идеи за разработване на нови и полезни статистически методи?
Така стигнах до извода, че теоретичните знания за вероятностните разпределения, които имах
към 1994 г., с основание тогава не ми дадоха задоволителен отговор на изброените въпроси.
Мисля, че глобалните причини за това вероятно са
две. Първата е факта, че първичните понятия и аксиоми в теория на вероятностите, както и изведените от тях вероятностни разпределения не са
външно сетивни. Те са резултат от лично преживян
и осмислен емпиричен опит и натрупани от него
знания. Втората причина е факта, че статистиката
използва вероятностните разпределения наготово,
без да си дава сметка, че именно тя е отговорна за
изграждането на вътрешна (умозрителна) сетивност
към самите вероятностни разпределения, а заедно
с това и към първичните понятия и аксиоми в те-
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ория на вероятностите.
Ръководена от изложените причини и налични
възможности заключавам, че в статистиката и теория на вероятностите (като учебни дисциплини)
липсва цялостен модел на “преподаване”, липсва
една цялостна технология на изчерпателното и извадковото представително статистическо
изследване. Липсва модел, който да въвежда динамично както самия понятиен апарат, така и процеса на генериране на оценките, а също и механизмите на действие на “законите за големите числа” и на “централната гранична теорема”. По своята същност такъв модел би бил една ретроспекция,
пресъздаваща емпиричния опит (лежащ в основата на статистическата практика, статистическата
теория и теория на вероятностите). Иновативният
елемент, водещ до пълното разбиране на статистико-вероятностните понятия и методи при обучение чрез такъв модел, е осигуряването на специфичните обстоятелства за проявяване на “законите за големите числа” и на “централната гранична
теорема”. Как могат да се осигурят специфичните
обстоятелства? Като се разкрият причинно-следствените връзки чрез ДВИЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ДИНАМИЧНИ ОБРАЗИ от “житейско” през
“абстрактно” до “научно” ниво на познание. Така
атрибутите на всяко следващо статистико-вероятностно понятие се вграждат/интегрират в неговата
“форма” и “термин”. Едва в този си статус “терминът” на понятието може да изпълнява едновременно и трите функции на словесния език: изразителна, изобразителна и призивна (Табл. 2). Последното се явява предпоставка за разбиране и за използване на вече съществуващата формализирана статистико-вероятностна теория [3].
Трябва да подчертаем, че трите функции на
термина “вероятност” са многоаспектни, а тяхното осъзнаване е многопластово, т.е. осъществява
се чрез последователното изпълнение на няколко
стъпки (Табл. 2).
Стратегическите правила в процеса на производство и овладяване на различните атрибути на
понятието вероятност са:
(1) Да насочим мисленето си за приемане на
нещата такива, каквито са: можем да дефинираме
вероятността като количество, но само след като
вече сме произвели вероятността като мярка на интуитивно ниво;
– представа за генералната съвкупност
GN като цяло спрямо статистически признак Х.
(2) Да не започваме с втората стъпка преди
да сме направили първата, както и да не започваме с третата стъпка, преди да сме направили първите две (Табл. 2);
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Таблица 2 Функции на термина вероятност

Чувства
Мисъл
Воля
Нагласа
за
формиране
на
образи

1. Изразителна
2. Изобразителна
3. Призивна
Стъпка 1)
ПОЗНАНИЕ:

Стъпка 4)
ЕФЕКТ: интуиция
придобито чувство

Дух
Материя
Разум

Отговорност
Толерантност
Целеполагане

Управление
Организация
Развитие

X
N

от действителността

Схващане
на взаимоотношения
чрез образи

Стъпка 2)
РАЗБИРАНЕ:

Стъпка 3)
ОЦЕНКА
(вероятност):

ЦЕЛ: G

Аспекти

ФУНКЦИИ

Готовност
за снемане на
взаимоотношениет
о между
необходимост и
случайност

–

истина
компетен
тност;

вяра;

сигурност
достоверност

Убеждение
за
истинността
на снетото
взаимоотношение

⇑

ВНИМАНИЕ

(3) Чрез кинематично сменящи се образи на
“достатъчно” на брой симулирани случайни извадки с един и същ обем (вариращ от 2 до
безкрайност), излъчени от обозрима генерална съвкупност да формираме дейностна, зрителна и чувствена памет за понятието вероятност като мярка,
а след това да трансформираме тази памет в
слухова.
В резултат на следването на тези стратегически правила, понятието вероятност не само се
усвоява, но се превръща в духовна ценност, в нова
единица за просперитет, в интелектуален ресурс.
Защо? Защото макропонятието вероятност е израз
на желанията, интересите и свободната воля на
човека: при необходимост в условия на несигурност той да може да се ориентира и да реагира
превантивно.
Процесът на устойчиво развитие на интелектуалния човешки ресурс може значително да се
подпомогне чрез специфично управление и организация на самото производство на истинни вероятностни знания, тъй като те не се поддават на словесни схеми. Математическите дефиниции и формалните математически доказателства за същес-

твуването на различните вероятностни разпределения, за техните свойства и зависимости ни дават само правото да използваме вероятностни
знания, но в същото време силно затрудняват усвояването на тези знания на интуитивно ниво.
Основната причина виждам в липсата на емпирично преживяния опит, който не само доказва съществуването на този вид знания, но и създава убеждение за тяхната истинност, сигурност и
достоверност, т.е. прави ги интуитивно познати.
Защото само в лично преживяния и осмислен опит
може да се разкрие взаимоотношението между философията и съдържателната логика на основните
статистико-вероятностни понятия, закономерности
и идеи, задължително в синхронизация с наличните постижения в няколко области на науката:
философия, психология, логика, информатика, математика и статистика.
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ABSTRACT
The purpose of this report is to answer the actual necessity of an accessible knowledge of probability, based on
real statistic practice on examined objects in the appropriate experimental environment. This means a substitution of
the principle of formal logics, i.e. the axiom with the activity principle, i.e. the postulate. The author reveals the idea
that the formation of this knowledge could be possible only by revealing the philosophy and logic of the basic
conceptions, regularities and ideas in accordance with the available achievements in some fields of science: philosophy, psychology, logics, informatics, mathemathics and statistics.
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ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЪРФ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЛТУ
Нела Василева, Бронислава Кръстева
Лесотехнически университет – София
Учебната практика по водни спортове се провежда от 1953 г. Тази форма на извънаудиторни
занимания има задачата да подобри здравословното състояние на студентите, да им създаде условия за пълноценно и активно възстановяване, както и да ги подготви психически и физически за високите изисквания на обучението и бъдещата
професия. В непосредствен контакт с природата
се провеждат занимания по плуване, гребане и
ветроходство. През последните десет години е въведено и обучение по сърф. Този сравнително млад
спорт позволява на човека да се движи по вълните
на дъска, управлявана с платно. Това наглед лесно
занимание е истинско предизвикателство за уменията на начинаещите да се преборят със силата
на вятъра и с баланса на собственото си тегло.
Настоящата програма има за цел:
- да отговори на интереса на студентите за
овладяване на нови спортове;
- да развие физическите им и психически
качества;
- да създаде теоретически познания и двигателни умения за самостоятелно практикуване на
спорта.
СЪДЪРЖАНИЕ
Теоретична подготовка – един час
Разучаване наименованията на различните части на сърфа.
Принципи на управление на сърфа.
Видове курсове. Сили, действащи върху
ветрилото.
Сили, действащи върху дъската.
Поведение при аварийни ситуации.
Практическа подготовка – единадесет часа

Развитие на физическите качества и изграждане на двигателни навици.
Програмата обхваща шестдневен курс на
обучение.
Първи ден
На брега: Запознаване с терминологията.
Стъкмяване на сърфа. Тренировка с рига за изтегляне на ветрилото и потегляне.
Във водата: Упражнения за равновесие. Упражнения за завъртане на дъската без и с риг.
Упражнения за изтегляне на мачтата до вертикално положение.
Теория: Разучаване наименованията на различните части на сърфа. Видове възли.
Втори ден
Потегляне. Спиране. Движение по права линия.
Потегляне:
- Сърфът е перпендикулярно на вятъра;
- Ветрилото е перпендикулярно на сърфа и откъм поветрената страна;
- Сърфистът е откъм наветрената страна, с
гръб към вятъра, краката са разположени симетрично около петата на мачтата.
1. Хващане на стартовото въже и изтегляне
на ветрилото – използва се собственото тегло.
2. Мачтата се довежда до вертикално положение – вятърът свободно минава от двете й
страни, във ветрилото няма вятър.
3. Мачтата се навежда малко напред, след което задната ръка хваща гика. Следва бързо преместване и на предната ръка съвсем в началото
на гика. Тежестта се пренася върху задния крак, а
предният се прибира, така че пръстите му са до
петата на мачтата и гледат към носа на сърфа.
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При сполучлив опит и потегляне сърфът се
обръща по посока към брега след падане откъм
наветрената страна и издърпване на ветрилото към
същата.
Трети ден
Плаване по права линия.
Курс халфвинд. Движение със смяна на
посоката.
Теория: Принципи на управлението на сърфа.

Видове курсове.
Плаване по права линия. Отиване и връщане
в началната точка.
Движението е перпендикулярно на посоката
на вятъра – курс халфвинд.
Тежестта на тялото е върху задния крак.
Наклонът на мачтата е леко към вятъра и
напред.
Поддържа се равномерна тяга във ветрилото
(фиг.2).

Фигура 2
Движение със смяна на посоката – промяната на посоката се постига чрез промяна на положението на мачтата и задния край на ветрилото и
преместване на краката (фиг.3).
Изправянето на мачтата и привеждането на
задния край на ветрилото над кърмата, обръща дъската срещу вятъра. Навеждането на мачтата още
малко напред и към вятъра и отвеждането на задния край на ветрилото по-далече от поветрената
страна води до падане по вятъра. Променя се и
положението на тялото, така че линията на раменете е успоредна на ветрилото.
Четвърти ден
Поврати. Курс бакщаг. Плаване до различни
ориентири чрез промяна на посоката и изпълнение
на поврати.
Поврат през кърмата – сърфистът се движи
с малки стъпки около петата на мачтата, минавайки през кърмата, а пренася ветрилото в противоположна посока през носа. В този случай сърфът се
отклонява поветрено.

Поврат през носа – сърфистът минава през
носа, а ветрилото през кърмата. При този поврат
носът на сърфа се обръща точно срещу вятъра.
Курс бакщаг (или падане по вятъра) – движение на пълен вятър, при което дъската е на около
135є по отношение посоката на вятъра.
Мачтата е наведена напред и към вятъра.
Ветрилото е отворено (фиг.4).
Пети ден
Курсове фордевинд и бейдевинд. Затвърдяване на движение с промяна на посоката.
Теория: Сили, действащи върху дъската.
Фордевинд – на попътен вятър, който бие точно в кърмата.
Мачтата е под прав ъгъл встрани и малко
назад.
Ветрилото е перпендикулярно на вятъра и на
дъската.
Тежестта на тялото е равномерно разпределена върху двата крака (фиг.5).
Бейдевинд – на преден вятър, който сключва
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Фигура 3

Фигура 4

Фигура 5

463

464

Нела Василева, Бронислава Кръстева

Фигура 6
с дъската ъгъл от 45є до 90є градуса (или качване).
Мачтата е наведена към кърмата.
Задният ъгъл на ветрилото е близо до кърмата
(фиг.6).
Шести ден
Упражняване на плаване в курс халфвинд и
бейдевинд. Усъвършенстване. Видове хватове.
Видове позиции на краката.
Теория: Поведение при аварийни ситуации.
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МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПО ПЛУВАНЕ В
СТИЛ КРОУЛ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ЛТУ
Бронислава Русева, Желязко Георгиев
Лесотехнически университет – София
При разработването на методиката използвахме всички положителни страни на традиционната
(1, 5, 6, 7, 8), които биха подпомогнали експерименталната методика за по-ефективно образуване
и усъвършенстване на адаптивно-пластичен двигателен навик.
Ограниченият брой занимания (28 - 30), в рамките на които се провежда обучението по плуване
в ЛТУ, също е една от причините наложила търсенето на усъвършенствани средства и методи, които да позволят ефективизирането на учебния процес както във времето, така и в качествено
отношение.
Ето защо си поставихме за цел да обогатим
досегашната методика на обучение в кроулово плуване за студенти.
Същевременно си поставихме като задачи
разкритите резерви в традиционната методика (3):
1. Да не отделяме образуването на навика от
неговото усъвършенстване.
2. Още в първите стъпки от образуване и усъвършенстване на двигателния навик, обучаваният
да получава срочна информация за ефективността
на собственото двигателно действие (вътрешна и
външна картина).
3. Да се активизира мисловната дейност при
формиране зрително-логичния образ на кроуловото плуване.
4. Да не се отделя обучението от развитието
на адекватни за момента физически качества.
В изпълнение на горните изисквания, още при
изпитване плътността и съпротивлението на водата,
приложихме следните упражнения:
- движения във вид на осморки в хоризонталната и вертикалната равнини от стоеж и водоравен
наклон;
- само с китката (със събрани и с разтворени
пръсти и различна скорост);
- с целия горен крайник (без и със свиване в
лакетната става - по праволинейна и криволинейна
траектории).
Дозировка: от 2 до 4 серии, с 5 - 10 повторения за всяка ръка и за двете ръце едновременно.
При изучаване на упражненията за изпитване
подемната сила на водата, след усвояване „звезда”
на гръб и гърди, прибавяме към тях последователно и едновременно привеждане на ръцете към трупа - през встрани и чрез загребване под тялото (при
„звезда” на гърди). Упражненията да се изпълня-

ват по праволинейна (с права ръка) и криволинейна
(със сгъване и с разгъване в лакетна става)
треактория. Дозировката е идентична на предходящото упражнение.
След заучаване на основното плувно положение и плъзгането на гърди и гръб горното упражнение се включва към тях, като дозировката остава
непроменена .
При заучаване движенията на краката във вода,
след усвояване на традиционните упражнения, се
прилага плуване с плавници и с подвижна опора за
двете ръце; последователно само за едната ръка с
различни варианти за вдишване (напред и встрани,
вляво и вдясно). Всеки вариант да се изпълнява 2 8 пъти по 25 м.
Същото упражнение във всички варианти да
се изпълнява и без опора от 2 до 4 пъти по 25 м.
В упражненията за задълбочено разучаване на
движенията на краката в стил кроул включваме: плуване с плавници със и без опора, с ритмично вдишване (напред и встрани). Дозировка - от 2 - 4 отсечки по 25 - 50 м за всеки вариант.
Към упражненията за затвърдяване и усъвършенстване движенията на краката при кроула
предлагаме: а) непрекъснато плуване крака кроул
с редуване вариантите за вдишване - общо до 200
- 300 м и смяна на варианта на 25 - 50 м; б) плуване на скоростни отсечки, с различни варианти на
вдишване – 2 - 3 пъти по 25 - 50 м за всеки вариант;
в) упражнения за усъвършенстване амплитудата на
движенията - редуване на отсечки с голяма амплитуда (петите да не излизат над, водата) и с нисък
темп, с отсечки с малка амплитуда и с висок темп
(петите да излизат над водата) - общо преплуваното разстояние да е между 200 - 400 м, а отделните отсечки да са с дължина 25 - 50 м; г) усъвършенстване темпа на движенията, чрез редуване на
отсечки, преплувани с висок и с нисък темп и ограничен брой вдишвания при първия вариант - преплува се разстояние от 100 - 150 м, като се редуват – 15 - 20 м с висок темп, 15 - 20 м с нисък;
д) за ограничение на излишните движения на трупа,
таза и раменния пояс нагоре-надолу - плуване с
подвижна опора без издишване във водата - ръцете са поставени на предната част на подвижната
опора; е) плуване с плавници без подвижна опора
при ограничен брой вдишвания и с различно положение на ръцете. Всеки вариант се повтаря 2 - 4
пъти за разстояние от 50 до 100 м.
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При разучаване движенията на ръцете на
суша, на обучавания се дава възможност да се запознае с графичните модели на загребването (по
форма и ускорение) на плувци от световния елит,
както и на практика с трите класически форми на
загребване.
При заучаване на движенията във водата, при
неподвижна опора да се упражняват същите форми на загребване и всеки обучаван да избере индивидуално най-подходящата.
След усвояване на упражненията с подвижна
опора, в обучението се включват и упражнения, изпълнявани с помощта на тренажорно устройство
(4) (фиг. 1), като съпротивлението е ластик; а) пос-

ледователно изпълнение с лява и с дясна ръка на
периода, създаващ движеща сила, т.е. движенията
под водата. Главата е над водата и погледът следи
траекторията на загребващата ръка; б) последователни загребвания с лява и с дясна ръка, главата е
също над водата; в) последователни загребвания с
ръцете и застигане пред главата, само с издишване,
като се контролират движенията под водата; г) същото като предишното упражнение, но с ритмично
дишане само надясно, а след това само наляво,
като се контролира положението на лакътя в момента на вдишване. Всички упражнения, във всички варианти, се изпълняват 2 - 3 пъти по 20 - 30
сек. (4).

Фиг. 1. Тренажор за овладяване загребването при кроулово плуване: а) с нарастващо съпротивление
– ластик; б) с нарастващо съпротивление – ускорение на дадено бреме; 1 – стойка с
противотежести, височина 160 см и тежест 30 – 40 кг; 2 – подвижна планка с държател; 3 – подвижна планка с рамо 90 см; 4 – алуминиева летва с ограничителни жлебове; 5 – тежести-заменяеми от 25 до 500 г; 6 – опорна летва на 10 см под повърхността на водата; 7 – бандаж-дланен –
ръкохватка с въже и куку за окачване на тежестта
Към упражненията за задълбочено разучаване включваме:
а) на суша: - имитационни движения в координация от водоравен наклон срещу огледало; - същото упражнение, но от лег на гимнастическа
пейка;
б) във вода: - упражнения с тренажорно ус-

тройство; - със съпротивление ластик, като времетраенето на серията достигне до 1 мин; - със съпротивление - тежест за всяка ръка: при жените над 250 г и при мъжете - над 350 г.
Упражненията за затвърдяване и усъвършенстване движенията на ръцете при кроула предлагаме да включват: а) на суша - изпълнение на ими-
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Фиг. 2. Зрително-логична картина на движенията за един цикъл на шесттактов кроул
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тационните движения в координация от водоравен
наклон, срещу огледало с допълнително съпротивление ластици - само с едната ръка, със застигане
на ръцете пред главата, в координация. Всички варианти да се изпълняват 2 - 3 пъти по 20 - 30 сек;
б) във вода - упражнения с тренажорно устройство
и съпротивление с тежест над 500 г. Познатите
вече упражнения се изпълняват в 2 - 3 серии по 30
- 40 сек; при неефективно загребване: плуване със
загребване само с едната ръка, другата е пред
главата, краката са обездвижени с пулбойс (общо
преплуваното разстояние да е до 200 м, а отделните отсечки за всяка ръка – 25 - 50 м); редуване
на последователно загребване с лява и с дясна
ръка, със застигане пред главата и отсечки в пълна координация (общо разстоянието е до 200 м, а
отделните отсечки – 25 - 50 м); непрекъснато плуване с умерен темп на разстояние 100 - 150 м,
краката са обездвижени с поплавък и вдишване на
1,5 и 2 цикъла; - при плуване със скъсено загребване; редуване на отсечки с подчертано завършващо движение и на отсечки, без акцентиране - общо
до 200 м; плуване в разчленена координация —
когато китката и предмишницата „гладят” водата:
упражнения с ластици пред огледало; плуване в разчленена координация с висок темп и със смяна на
загребващата ръка на всеки 25 м - общо до 200 м;
редуване по три загребвания с лява, три с дясна
ръка и 2 - 3 цикъла в координация - общо до 100 м;
плуване с педълси и с пулбойси, или само с първите във всички досегашни варианти - общо до 100
м; - при отпуснат лакът в първата фаза на
загребването: плуване на къси отсечки с висок
темп, краката се влачат свободно (4 - 6 отсечки по
10 - 15 м); изпълнение на всички упражнения с помощта на тренажорното устройство; - при пренасяне на ръката изпъната над водата: плуване с докосване на едноименното рамо с пръстите на
ръката, в момента, когато при пренасянето лакътят е в най-високо положение (4 - 6 отсечки по 25 м).
Упражненията за изучаване координацията на
движенията при кроула възприемаме от традиционната методика. За да активизираме мисловната
дейност на обучаваните препоръчваме да се използват отделни съставни рисунки на основните за запаметяване елементи на действието. Чрез тях да
се демонстрират отделните, фази, а чрез последователното им подреждане - и целият цикъл (фиг.
2). Същите рисунки могат да послужат да се проверят знанията и правилността на създадения зрително-логичен образ за гребния цикъл от всеки занимаващ се. За целта е необходимо да подредят
рисунките в правилен ред.
Към упражненията за задълбочено разучаване предлагаме:

а) плуване с движение само на едната ръка,
другата е напред, или до бедрото. Вдишва се на
всяко загребване, а смяната на работещата ръка е
на всеки 25 м - общо до 200 м; б) плуване със
застигане на ръцете пред главата и с вдишване на
1/5 цикъл - общо до 150 - 200 м; в) плуване в пълна координация, с дишане на 1,5; 2; 3 цикъла на
отсечки от 25 до 50 м, или непрекъснато до 100 м.
Към упражненията за затвърдяване и усъвършенстване включваме: а) за увеличаване на крачката и намаляване темпа на плуване: - подчертано
завършващо движение на загребващата ръка назад-навътре, зад гърба (отсечки от 25 м и 4 - 6
повторения); - преплуване на отсечки от 25 - 50 м,
с възможно най-малък брой загребвания (упражнението се повтаря 5 - 6 пъти, като всяко следващо е с по-малък брой загребвания); б) за намаляване отклоняването на тялото по надлъжната ос: плуване в пълна координация на по-дълги отсечки
с дишане на 2, 3, 5 цикъла (колкото е по-дълга
отсечката, толкова по-често се вдишва: 50 метра
на 5 цикъла, 100 м на 3 цикъла, 150 м на 2
цикъла); - плуване на къси отсечки от 10 - 20 м с
ограничен брой вдишвания (4 - 5 повторения): - плуване на отсечки до 10 м без вдишване и 3 - 4
повторения; в) за повишаване силата за загребване (притегляне и оттласкване) се прилагат всички
упражнения с педълси и плуване на отсечки до 50 м
- общо до 200 м; г) за намиране на оптимален темп:
- преплуване на отсечки от 25 м, като темпът на
плуване се редува - максимален, занижен за всяка
отсечка; - същото упражнение, но приложено в безпаузно плуване до 200 м, като смяната на темпа
може да е на 50 м.
Чрез обогатяването на досега прилаганата методика за обучение по плуване в стил кроул за студентите от ЛТУ с изложените упражнения, смятаме че:
1. Използването на средства, при които контролът върху външната и вътрешната картини на
плувните движения се съчетават, ще допринесат
съществено за по-ефективното създаване на правилна двигателна програма във вътрешния регулаторен пръстен на управление.
2. Внедряването на тренажорно устройство ще
даде възможност на обучаваните да получат по време на усвояване и усъвършенстване на двигателния навик - срочна информация за скритата картина на двигателното действие. Чрез същото устройство се дава възможност, обучението да не се отделя от развиването на адекватни за момента физически качества.
3. Предлаганото обогатяване на досегашната
методика за обучение в кроулово плуване за студентите от ЛТУ ще допринесе учебният процес да

Методика за обучение и усъвършенстване по ...

се провежда на по-високо, в теоретично и в практическо отношение, равнище.
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ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СКИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Желязко Георгиев, Нела Василева
Лесотехнически университет – София
Ски спортът е един от най-привлекателните и
емоционални спортове, практикуван на открито в
планините. Той е отлично средство за подобряване
здравословното състояние на студентите, за туризъм и закаляване, спомага за опознаване на родните планини, възпитава качествата смелост и
съобразителност. От 1958год. в Лесотехническия
университет се провежда ежегодно учебна практика по ски.
Тази форма на обучение позволява за кратки
срокове студентите да овладеят основните техники на ски-пързалянето. В настоящата програма са
отразени някои нови тенденции в техниката и методиката на обучение – карвинг техниката.
Програмата има за цел:
1. Да провокира интереса на студентите за
овладяване на нови спортове.
2. Да развие физическите им качества и създаде двигателни умения за самостоятелно практикуване на ски спорта.
Съдържание:
1. Теоретична подготовка – 1час.
• Запознаване на студентите с екипировката
на скиора, терени, писти и съоръжения, видове сняг,
вакси и мазане на ските.
• Описание на основните елементи от ски
техниката.
2. Практическа подготовка – програмата обхваща шестдневен курс на обучение:
1 ден
• Запознаване на студентите със снежната
обстановка, проверка на екипировката, регулиране
на автоматите и оборудването.
• Първи стъпки – ходене (ходене с една ска;
ходене с две ски; наклони наляво и надясно с цел
закантване; подскоци на място; бутане срещу наклон с партньор) .
Обръщане (обръщане чрез пристъпване около върховете, обръщане чрез пристъпване около
задния край на ските).
Изкачване (изкачване чрез ходене, стъпаловидно изкачване, ножично изкачване).
• Право спускане – основен стоеж, фиг.1.
1. Право спускане на малък наклон.
2. Право спускане с приклякане.
3. Право спускане с приклакане и пипане на
предни и задни автомати.
4. Право спускане с подскачане.

Фигура 1.
5. Право спускане с наклон (вляво и вдясно) с
пипане на обувката.
6. Право спускане с повдигане на ляв и десен
крак последователно.
7. Право спускане с пристъпване вляво и
вдясно.

Фигура 2.
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2 ден
• Право спускане – затвърдяване, изучаване
правилното падане и ставане. Преминаване на
неравности.
• Рало – разучаване (положение на тялото и
краката), Фиг.2.
1. Право спускане с рало.
2. Право спускане с отваряне и затваряне на
ралото.
3. Право спускане и спиране с рало.
• Завой с рало – демонстрация.
1. Завой с рало – разучаване, Фиг.3.
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2. Последователни завои с рало (с по-голям и
по-малък радиус).
3. Завой с рало – преминаване на слалом
през 1-2врати.
3 ден
• Завой с рало – затвърдяване и усъвършенстване, преминаване на по-дълго трасе с повече
завои.
• Диагонално спускане –демонстрация
(Фиг.4.)
1. Диагонално спускане.
2. Диагонално спускане с двете ръце встрани.
3. Диагонално спускане с повдигната горна
ръка напред.
4. Диагонално спускане с повдигане на горния крак.
5. Диагонално спускане с пристъпване.
4 ден
• Диагонално спускане – затвърдяване.
• Подготвителни упражнения за карвинг от ъглово положение:
- на място отваряне на горния крак и прибиране в двете посоки.
- от право спускане отваряне на рало, завой и
прибиране на горния крак.
- странично приплъзване и спиране.
- диагонално спускане – рало и прибиране на
горния крак с по-малка скорост.

Фигура 3.

5 ден
• Карвинг от ъглово положение – разучаване
и затвърдяване:

Фигура 4.

Фигура 5а.
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Фигура 5б.

Фигура 5в.

1. демонстрация, Фиг.5, а,б,в
2. единичен завой от диагонално спускане –
в едната и другата посоки.
3. два последователно свързани завои и в двете посоки.
• Диагонално спускане – усъвършенстване.

3. Последователни завои с поставяне на
щеката, преминаване на по-дълго трасе.
• Състезание – гигантски слалом за всички
студенти (в два манша) с индивидуално и отборно
класиране.

6 ден
• Карвинг от ъглово положение – усъвършенстване:
1. Единичен завой с поставяне на щека.
2. Два последователни свързани завои с поставяне на щека и в двете посоки.

1. Фурнаджиев, В. “Ски за нащинаеще и напреднали”, С., 1994г.
2. Wallner, H., Wörndle, W. “Carven”, C. Montana, 2003
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