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УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ В КОНТЕКСТА НА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Матилда Александрова
Университет за национално и световно стопанство – София
В предложения доклад са засегнати някои актуални въпроси на инкорпорирането на основните цели на
устойчивото развитие (социална справедливост, икономическа ефективност и екологосъобразно стопанско
поведение) в концепцията за проектния цикъл и практическата му реализация. В доклада се представя рамка за
идентифициране на индикатори за оценяване степента на устойчивост на проектния цикъл в три измерения –
икономическо, социално и екологично.
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В доклада на Световната Комисия по околна
среда и развитие от 1987г. концепцията за устойчивото развитие се разглежда като главна повратна
точка за политиката в световен мащаб. От тогава
влиянието на концепцията непрекъснато нараства
и нейните характерни черти стават ключов елемент
в документите от правителствено и над-правителствено ниво. След Световната Среща за Устойчиво
Развитие през 2002г. става все по-отчетливо признаването на значението на тази концепция както от
страна на правителствата, така и на бизнеса на глобално равнище.
Въпреки позитивните политически нагласи, изразени в много документи, концепцията за устойчиво развитие все още остава неясна като практическа реализация. Първата й официална дефиниция е
дадена през 1987г. в доклада на Световната
Комисия за околна среда и развитие и гласи: “развитие, което удовлетворява потребностите на настоящето без да ограничава възможностите на бъдещите поколения да удовлетворяват техните собствени потребности” [2]. От тогава досега са известни повече от сто дефиниции за устойчивост и
устойчиво развитие, които акцентират върху раз-

лични аспекти. Общото между тях е стремежът да
се поставят и реализират социални, икономически
цели и цели, свързани с околната среда. Постигнат
е консенсус по отношение на тези три групи цели
като фундамент на концепцията за устойчиво
развитие.
В крайна сметка обаче концепцията остава на
едно интуитивно ниво, като е много трудно да бъде
операционализирана и представена в конкретни термини на икономическата и бизнес политика. Целта
на настоящата разработка е да разгледа някои актуални въпроси на инкорпорирането на основните
цели на устойчивото развитие (социална справедливост, икономическа ефективност и екологосъобразно стопанско поведение) в концепцията за проектния цикъл и практическата му реализация. Наред
с това се разглеждат и някои насоки за извеждане
на индикатори за устойчиво развитие на организационно и проектно равнище.
Могат да бъдат идентифицирани четири различни типа движещи сили, насочени към инкорпорирането на устойчивостта в бизнес практиките: вътрешно- и външно-мотивиращи, поддържащи и регулационни (фиг.1). Вътрешно-мотивиращите дви-

Регулационни
/pressure/

Вътрешномотивиращи
/push/

Устойчиво
развитие и бизнес
практика

Външномотивиращи
/pull/

Поддържащи
/support/

Фигура 1. Движещи сили на инкорпорирането на принципите на устойчиво развитие
в бизнес практиките
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жещи сили са свързани с изискването за добро и
ефективно корпоративно управление и за социална отговорност в рамките на организационната
стратегия. Външно-мотивиращите сили произтичат
от нарастващите изисквания на потребителите и
световния пазар по отношение на качество, надеждност, безопасност и екологосъобразност на продуктите и техния производствен цикъл. Поддържащите сили са свързани с развитието и действието на вътрешно-организационна рамка и регулации за придържане към принципите на социалната
отговорност и устойчиво развитие на бизнес организацията. Регулационните движещи сили произтичат
от навлизането на елементите и принципите на устойчивото развитие в правителствените политики и
планове за действие, очакванията на гражданското
общество и стандартите на международните организации [4].
В усилията си да конкретизира концепцията
за устойчиво развитие и в процеса на подпомагане
на бизнес организациите в разработването на стратегии в тази насока Международния институт за
устойчиво развитие предлага следното определение за “устойчиво развитие на бизнеса”: “За бизнес организацията устойчивото развитие се изразява във възприемане на бизнес стратегии и действия, които удовлетворяват потребностите на организацията и заинтересованите страни днес, като
защитават, укрепват и развиват човешките и природните ресурси, които ще бъдат необходими в бъдеще” [5]. С други думи, постигането на дългосрочните, стратегическите цели на бизнеса следва да
се осъществява чрез удовлетворяване на потребностите на всички заинтересовани страни посредством добавяне на стойност – в икономически, социален и екологичен аспект, и инкорпориране на
принципите на устойчивото развитие в основните
бизнес функции.
В рамките на съвременната теория за управление на проекти съществуват различни подходи
за определяне на цикъла на проекта – подход, ориентиран към контрола, ориентиран към качеството,
ориентиран към риска, както и специфичен за организацията подход [1]. Всеки от тези подходи предлага конкретна методика за реализация на жизнения цикъл на проекта, характеризираща се със специфично съдържание, различни фази на жизнения
цикъл с различни наименования, не предполагащи
универсалност и сравнимост между отделните
проекти. Поради комплексната същност и разнообразие на проектите и отраслите, в които се
реализират, е много трудно да се постигне консенсус по отношение на жизнения цикъл и фазите, през
които преминава реализацията на един проект.
Жизненият цикъл на проекта обхваща време-

то между момента на зараждане и идентифициране на проектната идея и момента на неговото
приключване. Жизненият цикъл е базово понятие
за изследване на въпросите, свързани с финансирането на проектните работи, вземането на съответните решения и прилагането на принципите на
устойчиво развитие, залегнали в организационната
стратегия. Най-общият подход към жизнения цикъл
на проекта включва обособяването на три основни
съдържателни фази: прединвестиционна, инвестиционна и експлоатационна. Трябва да се има
предвид, че универсален подход към разделянето
на процесите на реализация на проекта на отделни
фази от жизнения му цикъл не съществува. Решавайки тази задача, партньорите по проекта следва
да се ръководят от собствената си роля в него, от
своя опит и от конкретните условия, свързани с изпълнението на проекта. Основните елементи, осигуряващи усъвършенстване на проектното управление, се свеждат до: (1) ясно и реалистично определяне на целите на проектите и програмите в съответствие с принципите на устойчивото развитие;
(2) критичните фактори за успех, гарантиращи постигането на резултатите и ползите от проекти и програми в дългосрочна перспектива; (3) осигуряване
на устойчивост и възможности за надхвърляне на
заложените проектни цели [3].
Съвременното развитие на науката и практиката в тази област показва, че компаниите, които
са постигнали известен успех в проектното управление специфична за съответната организация опростена и ясно дефинирана рамка за проектно
управление. Тази рамка предвижда възприемане
на поетапен, “стъпаловиден” подход към реализацията на всички проекти независимо от условията
на тяхното изпълнение, като специфицира основни дейности и резултати на всяка фаза на проекта,
както и ръководни принципи за отделните фази.
Спецификациите за очакваните резултати предоставят детайлизирана база за развитието и утвърждаването на система на управленски контрол. Тази
система предполага възприемане на индикатори,
които могат да бъдат използвани в процеса на вземане на решение и да оценяват степента, която
проектите се управляват според принципите, допринасящи за устойчивото развитие.
Устойчивото проектно управление все повече
се налага като практика в съвременните проектноориентирани организации и е приложимо към всички измерения на проектните дейности и фази от
жизнения цикъл на проекта. Както бе посочено, тази концепция е свързана с инкорпорирането в проектното управление на принципите на устойчивото
развитие [6]. От тази гледна точка устойчивото проектно управление ще цели постигане на глобални-
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Фигура 2. Измерения на устойчивото проектно управление
те цели на устойчивото развитие в рамките на жизнения цикъл на проекта чрез принципите на
съгласуваност, усъвършенстване, обогатяване на
знанието и иновации.
Създаване на подходяща среда за иновации
предполага предвиждане на бъдещото развитие и
информационно осигуряване чрез отваряне на организационните граници и създаване на интегрирани мрежи за обмен на информация. Принципът на
съгласуваността се изразява в използването на ключови индикатори, кореспондиращи с Agenda 21 за
съгласуване на проектните цели с глобалните цели при разработването на конкретните организационни политики за реализация на проектите. Обучението и развитието на човешкия капитал следва да
има за основна цел изграждане на доверие между
и ангажираност на заинтересованите страни, раз-

витие на техните способности да идентифицират
ключовите проблеми, включително и на системата
от ценности и опит. Усъвършенстването като принцип обхваща усилията по създаване на организационно-технически условия за непрекъснато усъвършенстване на усвояването на ресурсите чрез
търсенето на нови знания и средства за повишаване на ефективността.
Формулирането на индикатори за устойчиво
развитие на бизнеса не се счита за лесна задача в
проектното управление. От съществено значение
е включването в този процес на представители на
всички заинтересовани лица (stakeholders), които
са отговорни за отделни проектни резултати.
Процедурата по съгласуване на обхвата и естеството на индикаторите обаче може да генерира разгорещен дебат, който понякога може да прерасне

Индикатори за
устойчивост
Оценяване
на цялостната
организационна
стратегия за
устойчиво бизнес
развитие
Оценяване на съгласуваността на
проектните дейности с принципите
на устойчивото развитие

Организационно
равнище

Проектно
равнище

Фигура 3. Равнища за формулиране на индикатори за устойчивост в рамките
на бизнес организацията
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и в конфликт между заинтересованите по проекта
страни. Такъв дебат същевременно е съществена
част от процеса на организационно учене и е важен елемент от пътя на постигане на цялостно разбиване и ангажираност към принципите на устойчиво развитие. Индикаторите по принцип трябва да
отразяват бизнес реалностите, ценностите и културата на организацията, и в това им качество тяхното развитие не трябва да бъде ограничавано от
предписваните методологии и стандарти. Въпреки
това международно признатите стандарти следва
да играят важна роля при обособяването и формулирането на подходящи индикатори. Примери за
това са ISO 14000, Global Reporting Initiative (GRI),
Sullivan Principles, ICC Business Charter for Sustainable Development, както и измерителите за екологична ефективност.
При формулирането на подхода за развитие
на конкретна система от индикатори могат да се
използват следните ръководни въпроси:
• Кои елементи са ключови и пряко кореспондират с корпоративната стратегия за устойчиво
развитие?
• Към какви конкретни ангажименти организацията следва да ориентира при изпълнението на
отделните проекти в нейните рамки?
• Каква да бъде базата за съпоставка на организационната резултативност (performance benchmarking) с поставените критерии за съгласуваност?
• Какво конкретно очакват заинтересованите
страни от индикаторите? (от гледна точка на тяхната информативност, потенциал за сигнализиране
на несъответствия, включително по отношение на
международните стандарти и възприемането на
добри практики).
В крайна сметка, развитието на система от
индикатори за устойчивост на проектния цикъл неминуемо налага вътрешно-организационен дебат
по отношение на обхвата, съдържанието и методологията за текущото им оценяване. От особена
полезност за този процес би било и включването

на партньорите на организацията, участващи в реализацията на проектите като бенефициенти,
подизпълнители, доставчици и др. Адекватното оценяване на резултативността на обособените етапи
от жизнения цикъл на изпълняваните проекти следва да осигури детайлна информация за мониторинг
на степента на съответствие с възприетите критерии за устойчивост на бизнес развитието. Окончателният обхват на индикаторите следва да отразява и изискванията на заинтересованите страни, намиращи израз в тези критерии. На съвременното
равнище на развитие на бизнеса в глобализираната икономика тук пряко отношение има не само
организацията-изпълнител на проектите, а и нейните партньори, солидарно носещи социална и екологична отговорност от реализацията на съответните проекти.
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ABSTRACT
The proposed paper considers some contemporary issues of the incorporation of the main sustainable development goals (social equity, economic efficiency and environmental performance) in the concept of project cycle and its
practical implementation. It presents a framework for identification of indicators aiming in the evaluation of the degree
of project cycle sustainability in three dimensions – economic, social and environmental.
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КОНКУРЕНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМИТЕ КАТО ОСНОВА ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Анастасия Станчева, Апостол Апостолов
Икономически университет - Варна
Настоящият доклад поставя на обсъждане въпроса за динамичния аспект в конкуренцията. Конкурентното
поведение на фирмата се разглежда като съвкупност от съзнателно подбрани инициативи и реакции за създаване,
поддържане и развитие на конкурентните предимства. В съдържателно отношение то обхваща цялостната съвкупност от инициативи и реакции на организацията спрямо конкурентите й в различните сфери на състезанието
им – маркетинг, иновации в продуктите/ услугите и в технологиите, качество, инвестиции, изграждане и развитие на персонала, взаимодействие с доставчиците, избор на начин за оцеляване/ адаптация. Освен това се
разглеждат3 други аспекта – време, място и база на конкуренцията.
Докладът представя резултати от проведено проучване върху конкурентното поведение на фирмите във
Варна. Чрез резултатите по въпроси относно съдържанието на работата им, на насочеността на инвестициите,
бариерите пред растежа им, средствата, чрез които опазват конкурентните си предимства, нелоялната конкуренция се потвърждават хипотезите, че “В работата си фирмите предпочитат по-скромни по мащаб действия” и че
“В работата на фирмите преобладават по-бавните реакции или липса на реакция”. В потвърждение на същите
хипотези са и резултатите от проучването на ежедневното поведение.
Ключови думи: конкурентно поведение, конкурентни предимства, нелоялна конкуренция

Конкурентната способност на националната
икономика е едната от основните задачи на прехода.
Тя се гради чрез комплекс мерки, между които
дейността на държавата по създаване на условия
за бизнес, по изграждане на инфраструктура, развитие на човешкия потенциал и, разбира се, дейността на самия бизнес. Оценките за достигнатото ниво на развитие, изследванията на Международния
валутен фонд, на Световната банка, на Европейското отделение на ООН, на Световния икономически форум в Давос, естествено, се правят на ниво
“национална икономика”. Дейността на бизнеса по
създаване, поддържане и повишаване на конкурентната способност остава по-слабо изследваната област у нас. Ние сме сравнително по-информирани
за националното ниво, отколкото за фирменото.
Едва в последните 2 – 3 години бяха оповестени
няколко проучвания на фирменото ниво. Настоящият доклад също представя едно проучване, проведено на фирменото ниво на изследване.
Изследванията върху конкуренцията не са спирали откакто тя самата съществува в живота на
фирмите – вече столетия наред я изучават икономистите, а в по-ново време към тях се присъединяват изследователите на организациите, на фирменото управление и на маркетинга. Редица основни положения са отдавна изяснени и днес всички ние ги приемаме като постулати:
- конкуренцията е икономическо и институционално средство за организиране дейността на фирмите в пазарна среда;
- конкуренцията се води според съвкупност от
действащи правила, които определят естеството на
състезанието;
- резултатите от работата на фирмата силно

зависят от спецификата на средата, в която се води конкуренцията, но и фирмата, от своя страна,
влияе върху средата, в която работи;
- конкуренцията в отрасъла винаги се реализира между фирми с различни, макар понякога
подобни, ресурси и характеристики;
- ключов момент във воденето на конкуренцията е изграждането и поддържането на конкурентни предимства;
- конкуренцията предполага динамика в поведението на фирмите;
- конкуренцията винаги предполага участници,
които имат възможност да избират поведението си.
Именно динамичната страна на конкуренцията,
обаче - поведението на фирмите, остава недостатъчно изследвано. Настоящият доклад поставя на
обсъждане въпроса за динамичния аспект в конкуренцията и представя резултати от проведено проучване между фирмите във Варна.
Еволюция в разбирането за конкурентното поведение на фирмите
Поведението на фирмите е толкова очевидно,
че всъщност никой не е дал определение. В литературата са описани характерни черти на явлението.
Представата за поведението на фирмите е
еволюирала заедно с развитието на икономическата и организационната теории. До към 60-те години на 20 в., в рамките на икономическото разбиране за “Индустриалната организация” централно
място заема парадигмата “структура – поведение
– реализация” (“structure – conduct – performance”). Счита се, че поведението на фирмите и реализацията му (т.е. резултатите от работата на
фирмата) произтичат пряко от характеристиките на
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структурата на отрасъла. В разбиранията на Бейн,
Мейсън и др. структурата на отрасъла определя
поведението или ръководните насоки на фирмите,
а съвместното им поведение, от своя страна, определя резултатите от работата им на пазара [1] .
Самото поведение се дефинира като избор на фирмата по такива ключови параметри като цени,
реклама, капацитет, качество [2].
Един особено важен момент във вижданията
на Бейн – Мейсън е становището, че щом структурата на отрасъла определя поведението на
фирмата, а поведението, от своя страна, определя
резултатите от реализацията, то ние можем да пренебрегнем поведението (к.м. – А.С.) и директно да
разглеждаме структурата на отрасъла, за да обясним резултатите от работата на фирмите.
Поведението просто отразява средата. От тази гледна точка икономистите обобщават, че фирмите проявяват 2 основни вида поведение – максимизиране
на печалбата и минимизиране на разходите [3].
Добре известно е, също, че това е стартовата постановка и за М. Портър при разработването на въпросите за базовите стратегии [4].
Тази представа на икономистите, в която е неразделно вписано схващането, че пазарът трябва
да постигне равновесие, си остава статична – всъщност конкурентната динамика отсъства, поведението на фирмите е детерминирано от условията в
средата.
Още в 50-те години Х. Саймън атакува традиционното макро-икономическо разбиране, че
целта, преследвана от организацията, по същината си е синоним на максимизацията на печалбата
от предприемача. Според него поведението на ръководителите се характеризира с ограничена възможност да формулират всеобхватни, изчерпателни модели за света и ограничена възможност да
обработват информация – следователно поведението за максимизиране става невъзможно. Търси
се удовлетворително решение [5].
Развитието на стратегическия мениджмънт
постепенно изтласква на преден план онова, което
в момента считаме за естествено:
- фирмата има избор за работата си в средата [6];
- конкуренцията се води заради създаването,
поддържането и развитието на конкурентните
предимства [7].
На тази основа разглеждаме конкурентното
поведение [8] на фирмата като съвкупност от съзнателно подбрани инициативи и реакции за създаване, поддържане и развитие на конкурентните
предимства.
Ключов въпрос при дефинирането му е съдържанието и обхватът на икономическата и управлен-

ската дейност на фирмата. Конкурентното поведение може, разбира се, да се разглежда тясно и буквално – като отношение, като инициативи и реакции спрямо преките конкуренти. Конкурентното
предимство, обаче, както е известно, не може нито да се създаде, нито да се опазва и още по-малко да се развива при такава тясна зона от взаимодействия. Фирмата работи с инвеститори, клиенти,
доставчици, понякога с консултанти, с държавни
институции. Наше основно разбиране е холизмът в случая, че палитрата от действия следва да съдържа не само такива, пряко ориентирани към пазара за изходните продукти/ услуги, а широката
съвкупност от инициативи и реакции на организацията спрямо конкурентите й в различните сфери
на състезанието им - маркетинг, иновации в продуктите/ услугите и в технологиите, качество, инвестиции, изграждане и развитие на персонала, взаимодействие с доставчиците, избор на начин за
оцеляване/ адаптация [9]. Тук много основателно
стои въпросът “в коя област се води конкуренцията?” Според нашите разбирания – със всички
като едно цяло. (фиг.1 )
Поведението на фирмата се реализира в трите времеви хоризонта – то е съвкупност от стратегически, тактически и оперативни инициативи и реакции в различните области и направления на дейността й, чрез които тя се реализира като икономически, правен и социален субект.
Стратегическият аспект на поведението пряко кореспондира с устойчивостта на развитието.
Той се състои от действията на фирмата за изграждане и опазване на устойчивите конкурентни
предимства. За да бъде устойчиво едно конкурентно предимство (за разлика от временните), то трябва да бъде ценно, рядко срещано (дори уникално) и
трудно за имитиране. Динамиката на поведението
характеризира действията на фирмата по избора и
реализацията на средствата за създаване и опазване на конкурентните предимства. Опазването на
конкурентните предимства, от своя страна, предполага определена стратегическа гъвкавост на поведението [10] – способност на организацията да
се приспособява към значими и бързо случващи
се промени в средата [11] (бързо случващи се в
сравнение с обичайната скорост на работа на
фирмата).
Оперативното в конкурентното поведение се
описва чрез краткосрочните действия и реакции на
фирмите по реализация на стратегическите намерения. Освен с реализация на своите стратегически намерения, в ежедневието фирмите са заети и
с реакции по действията, предприети от конкурентите им (които могат сериозно да ги отклонят от
намерението). Базовото разбиране за поведението
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като поредица от инициативи и реакции тук е обозримо в ежедневните действия на всяка от конкуриращите се фирми. Отделните ходове на фирмите
могат да се наблюдават и свържат в логическа
поредица [12]. Основни параметри, чрез които може да се опише оперативното конкурентно поведение са: обхват; скорост на атаката и на реакцията;
изненада; мотивация на ръководството за действие и/или реакция, източници на актуална информация за конкурентите и др. под.
Проучването
До колкото е известно на авторите, за сега у

Съдържание
Инвеститори
Продукти
Дистрибуция
цени
технология
качество
кадри
финанси
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нас не е правено проучване върху конкурентното
поведение на фирмите, разбирано по маркирания
по-горе начин. Настоящото проучване е първа стъпка в тази област, като стремежът е да се очертаят
основните характеристики на конкурентното поведение на местните фирми във Варна. С оглед на
сложната природа на изследваното явление проучването се стреми да обхване и стратегическите, и
оперативните действия на фирмите. Разбира се,
наред с това бяха проучени благоприятните условия и пречките в работата на фирмите, включително мненията за нелоялната конкуренция.

Място
избор на пазари
избор на конкуренти

конкурентно
поведение
Време
стратегическо
тактическо
оперативно

База на конкуренцията
- конкурентни предимства
- умения
- мотивация за действие / реакция
- източници на информация
- време за реагиране
Фиг.1 Аспекти на конкурентното поведение

При подготовката за изследването бяха формулирани серия хипотези, между които:
- В работата си фирмите предпочитат поскромни по мащаб действия
- В работата на фирмите преобладават по-бавните реакции или липса на реакция
Проучването беше проведено във Варна.
Настоящият доклад оповестява начални резултати
от обработката на данните.
В проучването са обхванати фирми от основните икономически сектори (фиг. 2). Тъй като проучването беше проведено в град Варна, то нормално е да не е представен аграрният сектор.
Разпределението на респондентите по сектори се съотнася добре със структурата на секторите в икономиката на страната. Структурата на респондентите според размера на фирмите съответства на структурата на фирмите в страната и в
Северо-източния регион – в последните 5 години

делът на МСП трайно остава 99,8 %. Структурата
на фирмите по възраст отразява траекторията на
икономическия преход в страната – най-много фирми са били учредени през 1993 г., през 1997 –
1998 г. и през 2000- 2001 г. Сега това са фирми,
съответно на 11 – 15 год., на 7 – 10 год. и 3 – 7
год. В извадката отсъстват фирми създадени преди 15 – 20 год.
За да установим по какви съдържателни стратегии работят фирмите, формулирахме серия твърдения, чрез които те могат да се опишат. Резултатите (фиг. 3) дават основание да се обобщи, че
повече от половината фирми са специализирани.
Очевидно е равномерно следване на съдържателните стратегически алтернативи по А. Чандлър и
Томсън – Стриклънд - специализация, доминиращ
продукт, наченки на свързана диверсификация, несвързана диверсификация. От една страна, това е
естественият ход на развитие на бизнеса – обикно-
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вено фирмите стартират като специализирани и се
разрастват чрез свързана и несвързана диверсификация по-късно (7 години и повече след учредяването). От друга страна, обаче, прави впечатление,
че и фирми, които вече са на 11 – 15 години продължават да са специализирани, макар в същото
време да споделят, че сериозна бариера в работата им са свитите пазари (втората по важност; първата по важност бариера е “много бюрокрация”).
За да може една фирма да продължи да работи

като специализирана, тя би трябвало да е намерила сериозен пазар, с достатъчно благоприятно като размер и структура търсене. Според нас, зад
тези сведения прозира известна инертност в работата на фирмите. С това отчасти се потвърждават
хипотезите, че “В работата си фирмите предпочитат по-скромни по мащаб действия” и че “В работата на фирмите преобладават по-бавните реакции
или липса на реакция”.

разпределение на респондентите по под-сектори на икономиката

2.1 добивна пром.

3%

12%

2.2 преработв. пром.

33%

2.4 строителство

14%

3.1 търговия
2%

3.2 транспорт
8%

3.4 финансови услуги

28%

3.5 други услуги

Фиг. 2

до 3 го ди н и
3 – 7 го ди н и
7 – 10 го ди н и

Фиг. 3

ко и т о н е с а с въ р за н и п о м е ж д у с и

р а б о т и м п о н я ко л ко н а п р а в л е н и я ,

н а п р а вл е н и я

р а б о т и м п о н я ко л ко с в ъ р з а н и

и д о п ъ л н и т е л н и въ з м о ж н о с т и

11 – 1 5 го ди н и
ед н а о сно вна д ейн о ст , но тър сим

2 ,00
1 ,80
1 ,60
1 ,40
1 ,20
1 ,00
0 ,80
0 ,60
0 ,40
0 ,20
0 ,00

и з б р а л и с м е о с н о ве н б и зн е с

с р е д е н б р о й то

о с н о вн а с тр а те ги я
(с п о р е д въ зр а с тта н а ф и р м и те )

н а д 2 0 го ди н и
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Изводът за инертност в стратегическото поведение се потвърждава и от резултатите по въпрос за близостта на продуктите / услугите с преките конкуренти (фиг. 4). Видимо най-ясно се откро-
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ява постановката “в нашия бранш работят фирми,
чийто продукт/ услуга е като нашия”. Така са отговорили почти 80 % от анкетираните.

пре ки к онкуре нт и
- по б лизос т на прод укт ит е / ус лугит е
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
да

не

в б р ан ш а р аб о тят ф и р м и , ч и й то п р о ду кт/ у с лу га е ка то н аш и я
в б р ан ш а р аб о тят де се тки ф и р м и с п о до б н и п р о ду кти / у слу ги
в б р ан ш а р аб о тят де се тки ф и р м и с п о до б н и п р о ду кти / у с лу ги , н о п р о дават и др у ги н ещ а
н а п о с ле дъ к се п о яви ха м н о го н о ви ф и р м и , н о о щ е н е са с е о ч е р та ли до б р е

Фиг. 4
Това, според нас, е тревожно положение, говорещо за твърде голямо струпване на фирми в
определени пазари. При отсъствието на откроени
конкурентни предимства, това води до пряко противопоставяне и ценова конкуренция. Тази ситуация
подсказва отсъствие на ясна стратегия за водене
на бизнеса, базирана върху разбирането, че за да
водиш конкуренция, трябва да си различен. Напротив, очевидно се действа по линията “правя като
конкурента - щом той печели от това, значи и аз
ще спечеля”.
При диференцирано разглеждане на отговорите по икономически сектори – индустрия или
услуги, установихме, че за общия резултат равностойно са съдействали фирми и от двата сектора.
Следващо потвърждение са резултатите по
въпрос за стратегическата насоченост на инвестициите. 42 % от респондентите посочват, че вниманието им е съсредоточено върху избраната основна дейност – същата дейност, пред растежа на
която има сериозни бариери. Тревожно е, че общо
само 13 % предприемат стъпки към нови дейности,
а още по-тревожно е, че 22 % не инвестират или
почти не инвестират. Диференцираното разглеждане на отговорите според възрастта на фирмите
показва ясно, че най-младите и най-старите фир-

ми изобщо не правят инвестиции в нови области.
За най-младите фирми това е разбираемо по едни
причини – сега се изграждат, а за най-старите – по
други причини – твърде много практика и история
са натрупали и не считат, че трябва да правят завой в друга посока. От фирмите, които правят инвестиции в основната си дейност най-ярко се открояват фирмите на възраст 7 – 10 години и фирмите над 20 години.
Пак скромен арсенал от средства и инертност
прозира, според нас, от отговорите на въпроса “как
опазвате конкурентните си предимства?” За цялата проучвана съвкупност водещо място заема мярката “Търсим нови партньори”. Това, според нас,
е очевидно признание за недостиг на собствени сили за справяне с конкуренцията. Не са по-обещаващи и следващите мерки в класацията - “Осъвременяваме целите си”, “Подобряваме организацията на работата си”. Едва на четвърто място е класиран отговорът “внедряваме нови продукти и модификации на предишните”. А на последно място
от общо 15 мерки са посочени “инженерни проучвания”. От това стигаме до извода, че, ако изобщо
се правят промени в продуктите, то те са само
модификации - малки, импровизирани и практически не засягат сърцевината на изделието.
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Водещата мярка за опазване на конкурентните предимства набира едва 346 точки, като се има
предвид, че максимумът е 530. Следващите позиции са още по отдалечени от максимума. Накратко,
за всички мерки е валидна относително ниска
значимост, само първата мярка леко надвишават
логическия минимум от 318 точки и се отнася за
търсене на нови партньори!
Когато диференцираме отговорите по размер
и по възраст на фирмите, се откроява фактът, че
големите “стари” фирми (над 250 души персонал
и над 20 години работа) въвеждат системи за ка-

чество и ресурсо-спестяващи технологии; средните по размер фирми (50 – 99 души и 100 – 250
души), които са същевременно и средни по възраст (7 – 10 и 11 – 15 години) правят модификации на изделията / услугите и търсят нови партньори.
В ежедневната си дейност фирмите непрекъснато се наблюдават взаимно и няма сериозни изненади – както за цялата съвкупност, така, в частност, диференцирано по възраст на фирмите
(фиг.5)

изненада от конкурентните действия
(по разм ер на ф ирм ите)
ако единият направи
нещо, то веднага се усеща
при другите

1,4
1,2

м инават дни, докато се
разбере какво е пром енил
конкурентът

1
0,8

м инават седмици, докато
се разбере какви пром ени
е въвел конкурентът ни

0,6
0,4

пром ените се проявяват
чак в следващия сезон

0,2
0
1-9
души

10 - 49
души

50 - 99
души

100 - 249
души

над 250
души

Фиг. 5
В работата им става особено съществено намирането и набирането на достоверна информация.
Липсата на изчерпателна и коректна пазарна информация ги принуждава сами да си изграждат “информационни канали”. Това положение много ярко личи от отговорите по няколко въпроса от анкетата – като например “Как научавате какъв е пазарният ви дял”, “Познавате ли своите основни конкуренти”, “Как научавате за действията, които конкурентите ви предприемат” и други. Всъщност, наймного информация фирмите набират от клиенти и
най-малко от медиите.
Допълнителна информация, но и пряка конкурентна атака би могла да дойде от една рекламна
кампания. Затова запитахме “Как постъпвате при
рекламна атака на преките си конкуренти”. Наймного точки, обаче, събраха отговорите “Не разчитам на реклама в медиите” и “Конкурентите ми не
рекламират в медиите”. Това показва, че фирмите

не се притесняват от настройването на потребителите и не считат рекламната атака за съществена.
Още светлина върху ежедневното поведение
хвърлят резултатите по въпроса “Как реагирате,
когато конкурентите ви променят цените”. Най-високи резултати има по отговора “В нашия бранш
не са възможни големи отклонения в цените”, а на
второ място – по отговора “И аз променям цените
веднага, но се старая да са малко по-различни от
цените на основните ми конкуренти”. Тези отговори добре кореспондират с отговорите по въпрос за
характеристиките на краткосрочните въздействия
на конкурентите – водещо място има отговорът
“Цените постоянно варират в умерени граници”.
Може да се каже, че зад тези отговори прозира известно стабилизиране на отношенията между
конкурентите. Този извод се подкрепя и от оценките на респондентите за резултатите от действията
на конкурентите (фиг. 6). Повечето респонденти,

Конкурентното поведение на фирмите като основа за ...

21

резултат от конкурентните действия
(по възраст на фирмите)
1,6
1,4
1,2

до 3 години

1

3 – 7 години

0,8

7 – 10 години

0,6

11 – 15 години

0,4

над 20 години

няма преки последици

пречи ми - браншът е пренаситен и стана трудно да се
работи

не ми пречи - конкурентите
станаха повече, но и
продажбите нараснаха

не ми пречи - пазарът е свит и
цените не могат да се изменят
рязко

0

не ми пречи - асортиментът си
е богат и няма как да се
обогатява още

0,2

Фиг. 6
всъщност, посочват, че действията на конкурентите не им пречат, макар и по различни причини.
Значително повече им пречи нелоялната конкуренция. Разпределението на данните относно по този въпрос показва, че основни инструменти за това са цените, качеството и рекламата. (фиг.7)
Следват механизмите за ограничаване на бизнеса
чрез изграждане на определени бариери за навлизане и развитие на нови “участници”. Криминалните
форми на нелоялна конкуренция са по-рядко явление в легалния бизнес, но данните показват индикации за формиране на един полусенчест сектор в
икономиката. В него се осъществява преливане и
комбиниране между легални, нелоялни и криминални средства за установяване на конкурентни предимство.
Анализът на данните показва наличие на зависимост между размера на фирмата и най-често
използваните средства за нелоялна конкуренция,
както и между възрастта на фирмите и оценените
като най-често прилагани средства за нелоялна
конкуренция.
Най-напред, икономическите инструменти не
са монопол на големите фирми. По-ниските административни разходи на малките фирми им позволяват да продават на сравнително по-ниски цени.
От друга страна слабите покупателни възможности на потребителите ги тласкат към компромиси с

качеството на предлаганите продукти.
Второ, поставянето на бариери за навлизане
на нови играчи е сравнително по-равномерно разпределено форма на конкурентно противопоставяне.
Трето, в по-голяма степен, от криминалните
форми на нелоялна конкуренция, са застрашени
по-малките фирми.
В зависимост от “възрастта” на изследваните фирми може да се направи най-общия извод, че
в по-голяма степен нелоялната конкуренция е характерна за периода между 7 – 10 г.
Регистрираната зависимост поставя въпроса
за борбата с нелоялната конкуренция. Сред посочените възможности определяща е ролята на такива форми и средства като:
- Създаване на специални закони /нормативна рамка/, която да изгради формалната рамка.
- Изграждане на браншови асоциации, които
да установят етичните норми;
- Договаряне между конкурентите за установяване на неформалните правила.
Посочената схема перфектно се вписва в институционалната икономическа теория за конкуренцията. Всички останали средства като лобирането, контрола, съдебните решения и др. под. са
поставени на по-задни позиции. Възможна причина е недоверието в безпристрастността и неподкупността на съответните институции.
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Фиг. 7
Заключение
В настоящия доклад се опитахме накратко да
представим модел за конкурентно поведение и част
от резултатите от проучване, които проведохме
между варненските фирми. Моделът на конкурентното поведение на фирмено ниво е сравнително
нова тематика и тепърва ще се развива.
Самото проучване, макар и голямо, не претендира за пълно обхващане на сложната тематика за конкурентното поведение. Докладът, от своя
страна, представя само малка част от набраната
информация.
Общото заключение може да се резюмира
чрез следното:
- ниска активност и инертност в стратегическия хоризонт на поведението
- изострена конкуренция в ежедневието, която идва от струпването на фирмите в определени
отрасли според “модата за сезона”. Конкуренцията
в ежедневието се реализира най-вече като наблюдение дали конкурентите предприемат действия в
областта на цените и съответно реагиране.
- големият проблем идва от нелоялната конкуренция и трудното справяне с нея.
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Въведение
Организирането на пазара се засяга направления като регулиране на конкуренцията, лицензиране на търговци и регистриране на производители,
въвеждането на стандарти и др. Регулирането на
конкуренцията е една от предпоставките пазарът
да има възможност да създава иновационни и динамични сили. Лицензирането и регистрирането на
участниците означава яснота и свиване на „сивата” икономика. Стандартите се налагат като доказателство за клиентите, че техният партньор може
да посрещне изискванията им. Ефективността на
пазара зависи от структурата му. За да повишат
конкурентноспособността си участниците в мебелният пазар е необходимо да насочат вниманието
си към виртуалният пазар.
Цел задачи и метод на изследването
Целта на изследването е да се анализират възможностите които дава организацията на пазара
на мебелната индустрия. Задачите на изследването са чрез икономическия анализ, да се откроят предимствата от организиране на пазара в мебелната
индустрия.
Регулиране на конкуренцията
На развитието на частния сектор се гледа като на много важна част от растежа на икономиката
в страните с ниски доходи. В този момент около
две трети от операциите на Световната Банка включват компоненти, които са изрично в подкрепа на
развитието на частният сектор. Конкуренцията в частният сектор играе важна роля при подобряване разпределението на ресурсите повишаване на ефективността.
Голяма част от държавите въведоха закони за

конкуренцията. Те се отнасят основно до законодателството което е свързано със споразумения
между фирмите да ограничат конкуренцията, злоупотребяват с домининантното си положение или
с фирми, които се сливат. Правилата, установени
с такива закони имат за цел да гарантират, че конкуренцията не е затруднена от доминантно влияние
което е резултат от споразумения между фирми.
Законите за конкуренцията са част от политиката
за конкуренцията.
Политиката за конкуренцията е по – широко
понятие и обхваща набор от мерки и инструменти,
използвани от правителството, за да установи рамковите условия за конкуренцията, които са подходящи за даден пазар. В по – широк смисъл
инструментите, оказващи влияние върху конкуренцията са приватизацията, дерегулацията, субсидиите и политиката за чуждестранните инвестиции.
Политиката за конкуренцията е повлияна от регионалните и международните споразумения.
Политиката за конкуренцията дори може да доведе
до ограничения в случаите, когато е доказано, че
това води до по – голяма ефективност.
Влиянието на поведенческия подход при анализ на конкуренцията, се базира на разбирането,
че конкуренцията е процес, който се основава на
съперничеството. Несъмнено повлияни от този подход политики по конкуренцията са актът на Шерман
в САЩ през 1890г.
Структурният подход към политиката за конкуренцията е основан от Мейсън през 30-те върху
идеите на неокласическата школа. Мейсън се фокусира върху индустрията като мярка за силата на
пазара.
В бъдещото развитие на пазара ще има роля
обществената намеса и засилване влиянието на ин-
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ституциите така, че пазарът да има възможност
да създава иновационни и динамични сили на
конкуренция. Това от своя страна означава, че пазарът няма да има възможност за саморегулация,
избягване на икономическите кризи и концентрацията върху нивото на доходите. В условията когато
на пазара се провежда политика за конкуренцията
е възможно някои пазарни субекти да получат повече пазарна сила. Това може да се интерпретира
като опасно за конкуренцията и да има за последица промяна на подхода към оценяване важността
на динамичната ефективност като елемент за оценяване на конкуренцията.
Според Световната Банка законите на конкуренцията включват две различни, но свързани
концепции: концепция за пазарната сила и концепция за доминантност на пазара.
Пазарната сила зависи от пазарния дял, структурата на пазарите, броя на пазарните участници и
нивото на бариерите за влизане в отрасъла.
Доминантната роля участник на пазара зависи от големината на дадения участник и връзките
му с клиенти и доставчици. Тук обектът е повече
защитата на конкурентите от колкото самия процес на конкуренция.
Според Световната Банка работата на икономиката зависи от поведението на участниците на
пазара и структурата на пазара. По този начин политиката на конкуренцията може да бъде насочена
към влияние върху работата на икономиката чрез
пряка интервенция или непряка – интервенция в пазарната структура.
В повечето развиващи се страни политиката
на конкуренцията има за цел изрично засилване на
конкуренцията, докато контролирането на цените и
инвестициите са относително нови насоки. В развиващите се страни провеждането на протекционистична политика и слабото използване на либерализацията отслабиха недоразвитата конкуренция.
Регулацията е нужна като основа за насърчаване
на конкуренцията. При регулирането на конкуренцията е важно да се прави разлика между споразуменията между конкуренти с цел намаляване на
конкуренцията и вертикални споразумения, които
имат за цел да повишат ефективността. Има опасност регулирането, което е въведено, за да предпази предприемачите в дадена страна, да навреди
на конкуренцията.
Относително по – лесно е да се открият хоризонталните картели между конкуренти, които се
опитват да повишат пазарната си сила. Органите
занимаващи се с конкуренцията, могат да предотвратят това със закони като същевременно се внимава да не бъдат засегнати споразуменията които
са ефективни. Има редица примери, където съв-
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местните предприятия могат да доведат до използване на технологии, понижаващи разходите. От друга страна вертикалните ограничения между предприемачите могат да доведат до повишаване на
конкуренцията. Производителите могат да предоставят изключителни права на дистрибуторите с цел
да ги накарат да се включат във въвеждането на
нови продукти на пазара и изграждане на необходимата им инфраструктура. Такива структури са
малко или липсват в страни с ниски доходи. Този
модел способства за повишаване качеството на
снабдяване и повишаване качеството на продукцията. Опасност възниква, когато вертикалните споразумения са затворени за потенциални конкуренти, което се илюстрира с примера на Fuji –
Kodak.
Ползите от въвеждане на политиката на конкуренцията могат да бъдат ограничени поради намесата на заинтересовани групи. Несвързаните и
слаборазвитите комуникационни системи могат да
доведат до неефективност на търговските организации. Въпреки това много нови индустрии ще бъдат монополистични. Изходът от такава ситуация
не е по – добра политика за конкуренцията, а повече инвестиции (Laffont, 1998). Ключов елемент в
политиката на конкуренцията в развиващите се
страни е да се премахнат бариерите за влизане в
даден отрасъл. Те могат да съществуват в различни форми.
Основната разлика между източника на конкуренция в индустриалните и по – бедните страни
е източника на антимонополните ограничения. В
страните с ниски доходи доминиращите фирми често са резултат от индустриалната политика (Khemani и Dutz 1995). Това е различно от начина по
който еволюират предприятията в индустриалните
държави. Като резултат предприятията в по – бедните страни могат да бъдат неефективни подкрепени от изкуствени бариери.
Аргументът за засилване на частния сектор в
процеса на развитие на икономиката се базира отчасти върху конкурентоспособността на произвежданата продукция и иновациите и от части на конкурентен пазар за обществен контрол. Големите
често фамилни предприятия доминират и са по-малко уязвими от малките фирми с по-малки възможности.
Важна част от политиката на конкуренция е
да осигури подходяща среда за стимулиране усилията на предприемачите. Тогава вниманието към
въпросите отнасящи се до управлението, са част
от рамката за осигуряване на ефикасност, което
означава конкуренция.
Подобрявайки достъпът до информация е важна част от регулацията на конкуренцията. Данните
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не са пълни и липсва основна информация, особено в по – бедните страни, за пазарите и тяхната
структура и способността на институциите ефективно да оценят заявките за доминантно положение на пазара и стратегическо поведение. В страните с ниски доходи от липсата на информация и
слабите институции се възползват частни монополи, които използват пълноценно своята позиция,
оказвайки влияние върху регулаторната рамка чрез
избягването й. Слабата регулация на конкуренцията по скоро отслабва потенциала за растеж, предизвикан от дерегулацията.
Въвеждане на правила за участниците на организираният пазар
Необходимо е изграждане на нормативна
уредба, която да съответства на новите тенденции
в развитието на пазарите и да е хармонизирана с
европейското законодателство във връзка с поетите ангажименти за асоцииране на страната към
Европейския съюз. Въвеждането на задължителни
изисквания към участниците на пазара е в подкрепа на лоялната конкуренция
Регистрирането означава изпълнение на определени изисквания и обвързва производителите
да доставят необходима информация като обратна връзка с цел да се следи състоянието им. Друга
причина за регистрацията е подпомагане на производителите чрез различни механизми. Регистра-

цията е причина за допускането на даден производител на пазара, което означава, че той произвежда по всички установени правила, няма задължения към държавата или работниците. По този начин на пазара биха останали производители, конкурентноспособни не само на национално ниво, а
и на международно.
Правилата на пазара засягат не само производителите, но и търговците. Те са следващото звено от търговската верига. Необходимо е търговците да работят в тясно сътрудничество с производителите за въвеждане на нови продукти на пазара,
за повишаване на качеството и увеличаване
продажбите. Според разделението на дейностите
по производството и реализацията на даден продукт търговците имат за цел доброто представяне
на продукта на пазара с цел максимални продажби,
докато производителите имат за цел качественото
производство. Световните тенденции показват, че
производството се изнася в развиващите се страни,
докато търговците продават продукцията в развитите. По този начин производителите са освободени от ангажимента да представят продукта си на
пазара – тяхната задача е само да го произведат
по зададени параметри. Търговците поемат продукта, брендират го и го лансират на пазара. По
този начин задачите по производството и реализацията са разпределени по най – оптималния начин.

Фигура 1. Търговска верига
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За да може да се установи пазарна политика,
насърчаваща конкуренцията необходимо, условие
е лицензирането на търговците. По този начин е
възможно получаване на обратна информация от
търговците на мебели и отстраняване на некоректните от пазара.
Регистрирането и лицензирането на пазарните участници има редица предимства. Изграждането и усъвършенствуването на пазарната политика в този отрасъл изисква информационна осигуреност. Отстраняването от пазара на некоректни
или нередовни пазарни участници освобождава жизнено пространство за редовните. Пазарната структура също се влияе от установяване правила на
пазара.
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Подпомагане на участниците в бранша
Мебелната индустрия е представена от малки и средни предприятия с 5 до 20 работници. Това
означава, че тези предприятия са предимно фамилни фирми които осигуряват голям брой работни
места. Тяхното развитие и оцеляване е в интерес
на обществото. Икономиката в Европа не е в добро
състояние въпреки, че в момента се възстановява.
Това се отразява на мебелната индустрия и свързаните с нея. Малките и средните предприятия силно
се влияят от колебанията на пазара, които на моменти правят производството нерентабилно. В такива моменти е необходима намесата на държавата с подходящи средства.

Фигура 2. Мебелните производители в Европа
Държавата използва различни механизми за
насърчаване на конкуренцията и ефективността на
производството Подпомагането на участниците в
мебелния отрасъл може да се осъществява в няколко направления.
По отношение на производителите са възможни преференци от държавата под различни форми,
които не са забранени от международни нормативи.
Регистрираните производители е възможно да получат подкрепа от държавата. Възможностите варират от облекчаване на данъчната тежест до директни плащания и гарантирани от държавата кредити за снабдяване с ново оборудване. В САЩ се
практикува намаляване на данъците на данъкоплатците, които на определен срок от време обновяват мебелите си изцяло. По този начин се избягват евентуалните забрани в международното търговско законодателство. Също така и непряк начин
се стимулират продажбите на мебели. От друга

страна е възможно подпомагане от държавата за
създаване на така наречените клъстърни вериги.
По този начин се стимулира по – голямата ефективност в производството. Специализацията на дадено предприятие в извършването на една или няколко операции го прави ефективно и от тук идва
ефективността на целия клъстър.
Използването на различни механизми за подпомагане на даден сектор от икономиката не гарантират неговия успех. Насърчаването на конкуренцията и иновациите са решаващи за пазарния
успех.
Държавната подкрепа за отрасъла може да
се осъществи и в друга насока – подпомагане при
намиране на пазари за реализация на продукцията.
Тези мерки за развитието на отрасъла са свързани с браншовите организации. Анализът и обработката на информацията получена от регистрираните производители са от решаващо значение за
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мерките, които ще бъдат взети за преодоляване на
възникнали проблеми.
Стандартите
Клиентите все повече и повече стават чувствителни към качеството. Те искат да бъдат сигурни,
че техният партньор може да посрещне изискванията им. От друга гледна точна стандартите представляват комплексни изисквания към производителя, които той трябва да изпълни с оглед допускането му на даден пазар. Като цяло внедряването
на стандартите ще повиши способностите на фирмата да получава предимство на пазара, да подобрява изпълнението на операциите си, да избира по
подходящ начин доставчиците си и да намали боря
на проверките, провеждани от клиентите. С оглед
присъединяването на България към ЕС сертифицирането на българските производители е с решаващо значение. На европейският пазар производители, които не са сертифицирани по ISO имат значително намалени шансове за пазарен успех.
Държавите и отраслите, в които не са изградени
системи за управление на качеството, могат да се
превърнат много бързо в глобално неконкурентноспособни. Бизнесът се стимулира да използва добри
бизнеспрактики, които от своя страна са предпоставка за високо качество на предлаганите стоки или
услуги.
За да отговорят на променящите се изисквания на пазара и обществото по отношение на качеството, екологията и социалната отговорност, организациите трябва да възприемат нагласата за
промяна. Тя включва обновяване на управленския
подход, бизнес самооценка, преформулиране на
политиката и целите на организацията. Необходимо
е системно измерване на параметрите на процесите и бизнес резултатите, а дори и промяна на
пазарната стратегия. Осигуряването на качествена услуга или продукт е умение, състояние на ума
и културата. За всеки сектор на икономиката способността за осигуряване на висококачествена услуга или продукция е определяща за повишаване
на конкурентноспособноста му. Организацията на
пазара, означава допускане участието на производител, сертифициран по ISO и не допускане до пазара на производители непокриващи стандартите.
По този начин се постигат цели в няколко
насоки:
• екология на производството;
• по-добри условия на труд за работниците;
• по-високо качество на продукцията;
• гарантиране безопасност при експлоатацията на продукцията;
• конкурентноспособност на международен
пазар;
• повишаване ефективността на труда;

Покриването на стандарти за производителите означават и по – високи разходи за производство и произвеждането на по – качествена продукция.
За да се осигури развитието на отрасъла е необходимо насочването към произвеждане на продукция
с по – висока стойност. Сертифицирането на производителите им дава възможност да бъдат конкурентни на европейския пазар.
Прилагането на сертифициране на продуктите от дървесина е система от контрол и проследяване на материала през дистрибуционната верига
до крайния клиент. Това се прави с цел да се да се
даде гаранция, че даденият продукт е произведен
от дървесина от добре стопанисвани гори, което
има различни аспекти – социален, екологичен, икономически и др. Като цяло ефектът от прилагането
на този вид сертифициране има най – голям ефект
в Европа.
Сертифицирането на продуктите се прави по
две схеми:
• FSC – Forest Stewardship Council необходимостта от сертифициране от „Комисията по обслужване на горите основно идва от компании, които най – често са членове на различни организации на потребители на дървесина. Основана е мрежа за търговия с горски продукти в Австрия, Белгия,
Франция, Германия, Ирландия, Холандия, Швеция,
Испания и Великобритания. Тези мрежи за търговия се състоят от организации и компании произвеждащи и закупуващи горски продукти от добре
управлявани гори и подкрепящи независимата
сертификация.
• PEFC – Programme for Endorsement of Forest Certification (Програма за утвърждаване на сертификацията на горите) При своето въвеждане PEFC
се е отнасяла само за производители на дървесина с изключение на тропическата от развиващите
се страни. PEFC играе ролята на глобална организация за оценка и взаимно признаване на националните сертификати за горите. Тази организация има
31 члена, независими национални схеми за сертификация на горите, 18 от които ратифицирани до
сега. До скоро единствено Чили и Австралия бяха
подкрепени от PEFC извън Европа.
За да запази конкурентноспособността си, мебелната индустрия трябва да изпълни необходимите изисквания и да реализира продажби и услуги и
в международното виртуално пространство. Също
така да приеме използването на нови предприемачески практики.
Подобряване на пазарната структура
Пазарната структура и връзките между участниците на пазара са решаващи за ефективността
му. За да бъдат конкурентноспособни участниците
в мебелният пазар трябва да насочат вниманието
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си и към продажбите на стоки и услуги през виртуалното пространство. Това означава насърчаване
на конкуренцията и повишаване на продажбите. За
да се постигне това, е необходимо създаване на
организация и модел на работа. Произвежданите
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стоки от всеки производител се класифицират според единен класификатор. По този начин така класифицираните стоки се представят на WEB пазара,
до който имат достъп неограничен брой потребители.

Фигура 3. Сценарии за развитие на пазара за мебели
Това се отнася не само за произвежданите
продукти, но и за услугите, предоставяни от производителите. Междувременно трябва да работи
орган, който да гарантира за съответствието между това, което производителите са представили като предварителна информация. По този начин кли-

ентът оценява производителите по различни показатели. За тази цел CAD CAM системите трябва да
бъдат съвместими с цел по – пълното обслужване
на клиентите и по – голямо удобство за дизайнерите.

Фигура 4. Съвместимост на CAD CAM системите
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За да бъде един продукт конкурентен на
пазара, той трябва да бъде с високи качествени
характеристики, подходяща цена и представен на
клиентите по подходящия начин. Мебелите са
продукт, който се изготвя отделно за всеки клиент.
В този случай, за да се удовлетвори клиентът е необходимо партньорството между производител, дизайнер и търговец на дребно. Всяко звено от тази
верига е доказало своето място в условията на пазар с висока ефективност, където е постигната оптимална структура на пазара.
Постигането на оптимална структура на пазара е решаващо за устойчивия пазарен успех на
всички участвуващи в него. Структурата на пазара
зависи от съотношението на следните пазарни
субекти, които оказват влияние върху пазара с пазарни или не пазарни методи:
• Пазарни и непазарни субекти оказващи влияние върху пазара с пазарни методи:
- Търговци на едро;
- Търговци на дребно;
- Потребители;
- Производители;
- Държавата;
• Пазарни и непазарни субекти оказващи влияние на пазара чрез непазарни методи
- Организации на търговците;
- Организации на производителите;
- Организации на потребителите;
- Международни организации;
- Държавата;
- Синдикати;
Подобряването на структурата на пазара трябва да се стимулира от държавата. Дейностите по
производството, проектирането (дизайна), продажбата на едро или дребно трябва да са разпределе-

ни оптимално по търговската верига. Оптималното
разпределение на дейностите заедно с действието
на определени правила на даден пазар означава по
– висока ефективност за участвуващите на него.
Заключение
Установяване правила на един пазар не означава утежняване условията за участие в него. По
този начин се избягва нелоялната конкуренция, дъмпинга и допускането на пазара на производители
работещи в „сивия сектор”. Въвеждането на правила не си противоречи с теорията за дерегулацията
на пазарите. Правилата на организирания пазар са
санитарният минимум, който способства за устойчивия пазарен успех. Имайки предвид глобалните
тенденции в индустриалното производство, е необходима намесата на държавата за насърчаване и
развитие на отрасъла. Държавата трябва да провежда политика по насърчаване на конкуренцията,
за стимулиране подобряване структурата на пазара, за подпомагане на пазарните участници и др.
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THE EFFECT AN ORGANIZATION OF THE MARKET IN FURNITURE
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ABSTRACT
Organization of the market is essential for it’s efficiency. It is in strong connection with introducing market rules.
Organized market balances not only commercial interests but also in ecology, sustainable development and social
factors. Stimulating competition, innovation and investments is essential for the furniture industry success. Using eglobal marketplace for promoting sales is important for competitiveness of furniture industry.
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ПОТОЦИ В
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СРЕДА НА
ИНФОРМАЦИОННА ОГРАНИЧЕНОСТ
Николай Нейков
Лесотехнически университет - София
Прилагането на надеждна методика в управлението на материалните потоци би подобрило резултатите от
стопанската дейност в предприятията. Запасите като форма на материалните потоци са ключов фактор за постигането на добри икономически резултати. Тяхното адекватно управление би увеличило ефективността и съответно рентабилността на стопанската дейност. Комбинирането на нелинейни модели с ограничения, предоставя
възможност за математическо моделиране в условия на информационна ограниченост.
Ключови думи: материални потоци, запаси, математическо програмиране.
Key words: material flows, inventories, mathematical optimizing.

Актуалност
Функционирането на стопанските организации
(СО) се осъществява в силно динамична среда, където наличието на необходима информация е
решаващо. Методиката на оптимизация се изменя
и в съвременните условия е малка част от цялостни логистични управленски системи. Въпреки това
значението й е решаващо. Тези системи трансформират част от информационните потоци в управленски решения. Адекватността на методиката за
оптимизация на материалните потоци и надеждността на информацията формира качеството на
решенията. Фирмите от отрасъл Дървообработване
използват снабдителна политика “купувай, когато
има”. Спецификата на дърводобива определя съществуването на търговски предложения, случайно постъпващи и невключени в плана за снабдяване.
Съществуването на подобна практика води до спонтанност на решенията за купуване. Тя, в комбинацията с неизползване на методи за оптимизиране
нивото на запасите води до снижаване бързата ликвидност на предприятията. Посочените фактори определят като актуален проблемът, относно използването на методи за подпомагане решенията за
купуване, при случайни оферти за доставка.
• Цел на настоящето изследване е да се предложат модели, подпомагащи управлението на запасите от суровини и материали при липса на детайлна информация за външната микрологистична среда.
• Обект на изследването са материалните потоци от тополова дървесина и тополов фурнир в
ПК “Обнова”, с. Черни Осъм.
• Предмет на изследването е моделиране управлението на запасите от суровини, посредством
модели основани на минималните общи логистични разходи, при случайно постъпващи предложения за доставка.
• Период на изследване: месечни данни за пе-

риода 2003г.-2005г.
Задачи на изследването:
• да се изясни същността на информационната ограниченост в снабдяването със суровини и
материали, за целта на изследването;
• да се създаде методика, въз основа на съставените модели, за адаптивно управление на
запасите, при случайни предложения за доставка;
• да се адаптират съществуващи модели за
управление на запасите към случайни оферти за
доставка.
Състояние на проблема
В литературата моделите за управление на
запасите включват множество елементи, много от
които вероятностни. В [1, 2] вероятностните елементи, включвани в моделите за управление на запасите могат да се обобщят до:
• дефицитът, възникващ при всеки цикъл на
попълване;
• функция на разпределение и плътност на вероятностите на търсенето за времето за доставка;
• функция разпределение и плътност на вероятностите на търсенето;
• функция разпределение и плътност на вероятностите на времето за доставка;
Основен елемент в управлението на запасите е определянето на гаранционния запас. В [3, 8,
9, 10] се използва известната формула за определяне на стандартното отклонение на търсенето за
времето за доставка. Това отново налага ограничения за използването на съответно вероятностно разпределение и подчиняване моделите на него.
Когато в предприятията не се води отчетност
за посочените случайни величини приложението на
много от класическите вероятностни модели на разходите се затруднява. Информационната ограниченост, по отношение на микрологистичната система (дефинирана в [4]) може да бъде определена,
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като липса на отчетност и съответно статистическа информация за нуждите на планирането.
Акцентът на моделирането се поставя върху снижаване влиянието на неконтролируеми фактори
(неспазване времето за доставка, неизпълнение на
качествените изисквания), свързани с доставчиците и повишаване качеството на обслужване.
Критерии за вземане на оптимално решение, близки до използваните в изследването са разработени
в [11].
Дефиниране на информационната ограниченост
За решаването на първата задача е необходимо представянето на определение за информационна ограниченост в снабдяването. Понятието е
изключително обширно и следователно определението е съобразено с конкретиката на настоящето
изследване. Информационната ограниченост в
снабдяването, в съответствие с целта на настоящето изследване е определена като:
• липса на информация за несъответствията
на запасите от тополова дървесина и тополов шперплат с търсенето, за даден период;
• липса на информация за обема на случайно
постъпващите оферти от доставчиците;
• липса на информация за времевият интервал между последователно постъпващи оферти.
Оптимизация на приеманите количества от случайните оферти. Етапи и изходни модели
Оптимизацията на приеманите количества от
случайни оферти се осъществява в следната последователност:
• определяне текущият запас за определен
период, с методи за определяне на сезонен запас;
• определяне на гаранционен запас и точка на
поръчка;
• извеждане функцията на общите разходи при
случайни оферти и ограничения, с използване на
функция при постоянен обем на доставките и множител на Лагранж;
• определяне аналитичен вид на целеви аргумент, позволяващ вземане на решение в конкретни условия.
Преди изпълнението на първия етап е необходимо задаването на допускания към използваните модели. Те са необходими, поради информационната ограниченост и първоначално, логически
изведени свойства на наблюдаваните процеси.
Вторите могат да се обобщят като:
• месечното търсене на готова продукция, съответно дървесна суровина притежава стойности
по-големи от 25 куб.м./месец;
• случайна оферта постъпва или не;

• за поведението на постъпващите случайни
оферти в бъдещето би могло да се предвижда, ако
потокът им е стационарен;
• продължителността на интервал между две
последователни оферти, не зависи от интервалите
преди него;
• приемането на дадена оферта или не е обвързано с плана за снабдяване.
Съответно използваните допускания са следните:
• появяването на оферта е биномно разпределена случайна величина;
• процесът се приема за стационарен след
настъпването на i – тата оферта;
• търсенето на фурнир е нормално разпределена величина;
• моделът, оптимизиращ количеството закупено от случайна оферта включва единствено
разходите, произтичащи от това решение;
• разпределението на интервалите на постъпване е експоненциално;
• времето на дефицит, зависи от вероятността за непоявяване на оферта;
За осъществяване на първия етап е необходимо използването на модел за еднопериодов
запас, представен в [1, 5, 6, 7]. Неговото използване е благоприятствано от крайният интервал на
планиране, предложен в изследването. В настоящето изследване е предложен вариант с адаптиране
на модела към запасите от дървесна суровина.
Адаптацията се изразява във включването на х подфункция на разходите, зависещи от времето на
дефицит, които включват постоянните разходи за
производство, за единица време. Моделът е представен във формула (1).
TC = α

Y

∞

x =0

x =Y

γ

∫ (Y − x) f ( x)dx + β ∫ ( x − Y ) f ( x)dx + x

∞

∫

day x =Y

( x − Y ) f ( x )dx,

(1)

където Y e максималният запас за плановия
период;
х - търсенето за периода;
g - разходите, поради дефицит, зависещи от
времето на дефицит.
Заместват се данните за предприятието:
a = 14,5 лв./кубичен метър тополова
дървесина;
b = 143лв./кубичен метър тополов фурнир;
g = 2962 лв./ден.
у = 32,71 кб.м./месец;
Е х =32,59 кб.м./месец.
Съответно получените резултати за нивото на
максималния запас са следните:
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∞

∫

x =Y

β +γ
= 0,98 ⇒ z = 2,19
f ( x)dx =
α + β +γ

⇒ Y = 66,15m3 .

⇒ r = kσ = 17, 2m3 ,

(2)

Следователно точката на поръчка се определя,
посредством:

s = r + 14 xday ⇒ s = 17, 7 + 9, 5 = 27 m3 (3)
Следва формулирането на модела за вземане на решения за приемане или не на случайна
оферта. В настоящето изследване се прави скромен опит за предлагане на модел, решаващ казус,
противоположен на този в моделите тип EOQ (Economic Order Quantity) моделите. Моделът, използван за основа на адаптацията е тип Q-r:

AD
⎛Q
⎞ β Dv
+ α ⎜ + s − Dd ⎟ +
, (4)
Q
Q
⎝2
⎠
където А са разходите за доставка;
a – разходите за съхранение;
Q – обемът на доставката;
r – точка на поръчка;
D – средното търсене за оптимизирания
период;
D d – средното търсене за времето на
доставка;
b – разходите за дефицит, зависещи от неговия обем.
v – среден размер на дефицита за един цикъл.
Разходите за съхранение в трансформираният модел ще зависят не само от доставеното q, но
и от останалото количество от максималния запас.
Загубите, поради дефицит са отчетени като зависими от времето, тъй като появяването или не на
дадена оферта оказва влияние върху наличността
на обла дървесина в склада. Използваното ограничение адаптира приеманото количество на офертата към максималния запас и по този начин към
предвидените дефицит и разходи за съхранение.
TC finishedgoods =

Моделът е следния:
⎛ 30(1 − pi )ω ⎞
⎛ qi ni p
⎞
−Y ⎟;
F (qi , pi ) = α (Yϕ + qi ) + γ ⎜
⎟+λ⎜
(1
ϕ
)
−
n
⎝
⎠
i
⎝
⎠

(5)

∞

При допускането за нормално разпределено
търсене на тополов фурнир е възможно същото
допускане относно суровината за производството
му. Следователно използването на тривиални модели за определяне на гаранционният запас са приложими в настоящето изследване. Неговото определяне е следното:
• Използва се модел с обща дисперсия:

σ = T (σ x ) 2 + ( x) 2 (σ T )2 = 172m3 ⇒
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ω = ∫ f ( x)dx;
Y

g (qi , pi ) = qi ni pi ≤ Y (1 − ϕ ), (6)
където j е степента на съответствие на наличния с фиктивния запас;
l - множител на Лагранж, изразяващ скритите
разходи от съществуването на ограничението ;
п i - брой на получените оферти, допълнен с
получаването на i – тата оферта;
рi е вероятността за появяване на предложение,
след i – тата доставка.
Функцията се минимизира както следва:
∂F
∂F
∂F
= 0;
= 0;
=0
∂qi
∂ϕi
∂λ
2npi λ 2npi qi λ
∂2F
=
+
> 0 ⇒ F (qiopt ; ϕiopt ) → min .
∂ qi , ϕi (1 − ϕ ) 2 (1 − ϕ )3
2

Получените оптимални стойности за qi са:
2646 − 1323(1 − ϕ 2 )
;
10(ϕ − 1)
66,15(1 − ϕ )
.
qi2 =
ni pi
qi1 =

Представените изрази показват областта от
оптимални решения за q. Тази област е представена на фиг.1.
Моделът се експериментира симулативно, с
използване на метод “Монте карло”. Задават се
свободно и случайно постъпващи оферти, със случаен обем за тополова дървесина. процесът е представен на фиг.2.
Системата функционира, посредством следните три резултата(реакций):
• приема всички оферти използвайки първият
корен на уравненията;
• приема само тези под горната граница, дефинирана с вторият корен;
• приема количествата под горната граница
във всяка оферта.
Резултатите от проведената симулация са
представени на фиг.3.
Резултатите представят резултат, близък до
теоретично определимия, а именно тоталното
приемане, предизвиква максимални разходи за
съхранение, следвано от диференциалното приемаneи с най ниски разходи за притежание и съхранение вариантът с тотално отхвърляне на несъответстващите количества.
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Фиг.1. Графика на изменението на горната граница на допустимата доставка, при изменение на j и
различни п и р.
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Представената графика обобщава резултатите от направеното изследване и могат да се направят следните изводи:
• изменението на q, вследствие функционирането на модела следва логиката на противоречивите логистични разходи;
• прилагането на модела повишава адаптивността на системата за управление на запасите
към среда със засилена оскъдност на ресурси;
• приемането на непланови доставки посредством задаване на ограничения върху количествата им снижава нивото на запасите в сравнение със
спонтанното им, цялостно приемане.
Препоръки към използването на модела
Въз основа на направеното изследване се дават следните препоръки:
• оптимизирането на допустимите количества при случайни оферти, след точката на поръчка
да се осъществява при j за нива на фиктивния запас,
след получаване на плановата доставка;
• използването на всеки един от аналитичните изрази за q, да се съгласува с очакванията за
последващите периоди;
• моделът, както е представен в настоящето
изследване да се използва единствено в среда на
висок риск от дефицит и съответно разходи, поради възникването му.
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MATERIAL FLOWS OPTIMIZING IN INDUSTRIAL FIRMS, IN
ENVIRONMENT WHIT LIMITED INFORMATION
Nikolay Neykov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSRTACT
Application of auspicious methods in material flows management would improve results of the firm’s business.
Inventories like a passing form of these flows are key factor for success. Their adequate management would increase
effectiveness and profitableness.
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МАРКЕТИНГ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ПОГЛЕД КЪМ
МАРКЕТИНГОВАТА ТЕОРИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН
Ирена Кунева
Бургаски Свободен Университет - Бургас
Този доклад се опитва да представи загрижеността на човечеството за проблемите на устойчивостта, актуалното състояние, основните принципи, цели и организация на Десетилетието на образованието по устойчиво
развитие на ООН. Целта ни е да насочим вниманието към потребността концепцията за устойчивото развитие да
бъде инкорпорирана в образованието като се има предвид, че маркетинговата теория и практика скоро ще се
изправят пред новите предизвикателства на средата, произтичащи от промените в мисленето на хората. Втората
част коментира някои неотложни промени в теорията и практиката на маркетинга.
Ключови думи: маркетинг, устойчиво развитие, социален маркетинг.
Key words: marketing, sustainable development, scietal marketing

Повод за анализа в този доклад е стартиралата през февруари 2005 г. схема на ООН “Десетилетие на образованието по устойчиво развитие”,
управлявана от ЮНЕСКО. Чрез поставянето на образованието в центъра на устойчивото развитие, десетилетието има за цел да насърчи хората, от които зависи това, да подобрят качеството на обучение, да улеснят обмяната на опит между различните отговорни лица, както и да повиши общественото съзнание относно отговорността на днешното пред бъдещите поколения. Според Генералния
директор на организацията целта е да се обърне
специално внимание на връзката между науката и
практиката като и от двете се извлече положителен опит [1]. в широк смисъл настоящият доклад
има за цел да насочи вниманието към потребността концепцията за устойчивото развитие да бъде
инкорпорирана трайно в образованието като се постави на стратегически основи с ясна визия за целите и ресурсите. В конкретен план изложението
предлага разсъждения и насоки за дискусия относно това защо и как следва да се промени съдържанието на управленските дисциплини и по-специално на маркетинга, който трябва да изгражда специалисти със знания, умения и ценности, отговарящи на потребностите днес и предвиждащи проблемите на утрешния ден.
Устойчивото развитие - грижа, достойна за дългосрочна световна програма
След приключването на студената война, когато стана ясно, че можем да взривим планетата
си, но няма да го направим, едва ли има по животрептящ проблем от това каква Земя ще оставим на
децата си. Можем да им я завещаем изгорена от
киселинни дъждове, обвита в отровни газове, настръхнала от страх пред тероризма, неприлично богата в едни райони и потресаващо бедна в други.
Можем и да положим усилия, които да подобрят

качеството на живота не само в “гнездата на благополучието”, да възстановят биологичното и културното разнообразие, като цяло да дадат възможност
на бъдещите поколения да уважават общия си дом
и предците си. Човечеството е изправено пред
предизвикателство, което може би ще се окаже найсериозното в историята му въобще. То не е ново проблемът е поставен ясно още на Конференцията
по околна среда на ООН в Стокхолм през 1972 г.
През 80-те години се ражда и концепцията за устойчиво развитие като отговор на вече формулираната потребност да се балансират икономическия
и социалния прогрес с възможностите за
съхраняване и възстановяване на ресурсите на планетата [8]. Днес, почти двадесет години по-късно,
въпреки, че грижата е изведена на възможно найвисокото и представително равнище - в
Организацията на обединените нации, въпреки че
формално е подкрепена от всички държавни ръководства на страните-членки, въпреки че има разработени политика, стратегии и програми, въпреки
че се отчита известен прогрес, напредъкът е незначителен в сравнение със сериозността на
задачите. Причините за това могат да се търсят в
няколко направления:
Първо, концепцията за устойчиво развитие е
все още сравнително “млада” и има особен
генезис. Тя е първият пример в световен мащаб за
предизвикване на гражданска отговорност от страна на академичната мисъл. Ролята, в която основно се възприема, е на камбана, която бие тревога
за състоянието на планетата. Светът на политиката обича да говори за нея и да се слуша, но все
още се отнася с известна надменност, когато става въпрос за конкретни мерки - отстъпване на стратегически позиции, преструктуриране на производства, жертване на интереси.
Второ, терминът “устойчивост” се използва по
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много различни начини. В продължение на две десетилетия той е ключова дума, около която възникват и гравитират принципи, отразяващи разнопосочни интереси на няколко групи заинтересовани. Това
е причината за многото дефиниции и интерпретации, които показват контекстова обусловеност.
Конкретните действия някак “се загубват в превода”.
Трето, да се говори за устойчиво развитие, да
се формира политика, да се разработват програми,
да се координират дейности в световен мащаб е
не само отговорно, но вече и в някаква степен
модерно. В това няма нищо лошо, но все пак говоренето на световни форуми не ражда конкретни
резултати на микрониво. Такива могат да се очакват в работата на хората и организациите. Проблемът е, че по отношение на конкретното поведение
на фирмата и хората, засегнати от нейния бизнес,
концепцията за устойчивото развитие не е напълно
операционализирана. И ако организациите все пак
знаят какво е устойчиво поведение в икономически,
екологичен и социален план, то гражданинът неспециалист едва ли осъзнава своята роля за постигането на устойчиво развитие.
Очевидно в ООН са наясно с разликата между очакваните и реалните резултати, защото в официалните документи, организацията на Декадата и
в нейната мотивация се вижда явен стремеж усилията да бъдат поставени на стратегически основи,
а крайната цел на всички стратегии е свързана с
човека. Тук е мястото да кажем, че ролята на човека по отношение на устойчивото развитие е сложна и нееднозначна. Той е едновременно консуматор на положителните ефекти, фактор за постигането на повечето от тях и стимул за активизиране
на останалите фактори, от които зависят очакваните резултати. С други думи човекът може и трябва
да играе решаваща роля, а Декадата на образованието по устойчиво развитие трябва да му помогне
да осъзнае колко важна е тя.
Декадата е практически изразител на философията на два основни документа на ООН [2]:
- Agenda 21, в глава 36 на която образованието е провъзгласено за приоритетно средство за
постигане на развитие, съобразено с нормите за
опазване на природата;
- Решения на срещата в Йоханесбург, които
включват социалната справедливост и борбата срещу бедността като ключови принципи на устойчивото развитие.
Според документите на ЮНЕСКО, основните
ценности, които образованието за устойчиво развитие трябва да утвърди са [7]:
- уважение към човешкото достойнство и правата на човека, стремеж към социална и икономическа справедливост;
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- респект към човешките права и правото на
нормални условия за живот на бъдещите поколения;
- респект и грижа към живата природа на
земята, включително съхраняване и възстановяване на екосистемите;
- зачитане и съхраняване на културното
разнообразие, стремеж да се изгради култура на
толерантност, ненасилие и мир.
Декадата на образованието по устойчиво развитие е грандиозно_начинание от гледна точка на
обхвата и очакваните ефекти, които ще засегнат
много аспекти от живота на хората екологични,
икономически, социални, културни.
Генералната цел на Декадата е да интегрира
принципите, ценностите и успешните практики на
устойчивото развитие във всички сфери и направления на образованието, във всички страни по света.
Целите на Декадата, конкретизирани в образователен аспект, са:
- да се улесни изграждането на мрежи за обмяна на информация и взаимодействие на всички
заинтересовани по въпроси, засягащи устойчивото
развитие;
- да се постигне добро качество на обучението и научаването по тематиката на устойчивото
развитие;
- да се подпомогнат страните чрез образованието по устойчиво развитие да постигнат поставените в по-общ план цели на хилядолетието;
- да се осигурят на страните нови възможносусти за инкорпориране на образованието по
тойчиво развитие в образователните системи
въобще.
Целите на Декадата, конкретизирани на локален принцип, са:
- да се даде възможност на правителствата и
местните органи на властта да обогатят визията на
устойчивото развитие с национални и местни
аспекти, да се мотивират да дават гласност и да
работят за постигане на устойчиво развитие чрез
стимулиране на всички форми на образование и
практическо обучение;
- да се обогатява и пропагандира ролята на
образованието и ученето въобще за устойчивото
развитие.
Организатор на Декадата е ЮНЕСКО, водещата агенция на ООН в областта на образованието
и работата с младите хора. Специалистите в агенцията са наясно, че образователните процеси имат
национална обусловеност, а проблемите варират
по страни. Ето защо в цялостната кампания ЮНЕСКО играе ролята на координатор, а на страните членки е дадена свобода да обогатяват идеята за устойчиво образование и технологиите на обучение в
рамките на четири утвърдени от организацията нап-
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равления - подобряване на достъпа до образование,
преориентиране на съществуващите програми, изграждане на обществено разбиране и ангажираност, осигуряване на обучение по конкретни
проблеми.
Предвид факта, че концепцията за устойчивото развитие е комплексна и продължава да се
развива, особено значение има въпросът какво се
има предвид под устойчивост в различните аспекти - общество, природа, икономика. Когато говорим за устойчивост в икономически аспект би трябвало да имаме предвид необходимостта да се създаде чувствителност по отношение на границите и
потенциала на икономическото развитие и за влиянието им върху обществото и природата. Изобщо
човечеството е изправено пред необходимостта да
премисли и да оцени равнището си на потребление,
лично и обществено, в светлината на последствията за природата и от гледна точка на нормите за
социална справедливост. Това означава, че на микрониво, за стопанската единица, мисленето трябва да излезе от стереотипа, че устойчива фирма е
тази, която издържа на пазарната конкуренция и
не замърсява природата. Добре би било да се възприеме схващането, че фирмената устойчивост
представлява “... удовлетворяване на потребностите на всички пряко и непряко заинтересовани от фирмената дейност (собственици, нает персонал,
клиенти, групи за натиск, общности и др.), без да
се проваля възможността за удовлетворяване на
потребностите на бъдещите заинтересовани.” [5]
Как образованието по устойчиво развитие ще промени мисленето
Горното подзаглавие е твърде смело и е избрано по-скоро като израз на надежда, отколкото като
абсолютна убеденост, че образованието само по
себе си може да спре безогледното гонене на
печалба. Преди да разсъждаваме какво може да
се направи, трябва да уточним, че понятието образование нито на теория, нито в документите на
Декадата се изчерпва с ходенето на училище и получаването на диплома от университет. Естествено
то включва и това, но непременно трябва да отбележим, че съвременният живот налага учене през
целия съзнателен живот на човека. Освен това възприемането на концепцията за устойчивото развитие в икономически план изисква изграждане на колективно съзнание и мотивация в стопанските организации, което по същество е една от формите на
учене на организационните системи. За да стане
устойчивостта измерение на съвременния свят, обстоятелствата изискват да се учат едновременно и
хората, и фирмите. Обективно погледнато, потребността от устойчиво образование на индивидуално

ниво е водеща, защото всички фактори на устойчивото развитие са конструирани от хора. Особено
важно е човекът да осъзнае, че е не просто основната градивна единица на обществото, но и че има
силата да принуди останалите фактори да работят
за постигане на желания резултат. Вероятно в нашето общество това звучи илюзорно и читателят и
в този момент си мисли, че от него нищо не зависи.
Не е точно така. В качеството си на потребители,
бойкотиращи определен продукт или фирма, хората на развитите пазари вече са доказвали, че могат
да принудят доставчиците да преориентират произ
водството. Да не говорим за факта, че общественото мнение в различните си организирани форми
отдавна е доказало, че е в състояние да “прогони”
едно замърсяващо производство. Тогава къде е
проблемът? В това, че описаните явления не са
масови, организират се трудно, пазарите са на различно ниво на развитие и има хора, които се
страхуват, не вярват или не знаят колко сериозни
са проблемите. Всеки един от тях е достатъчно основание да твърдим, че образованието по устойчиво развитие е важна задача на днешния ден. Също
така е мотив да погледнем в съдържанието на литературата в различните научни области. Както вече споменахме едно от направленията на Декадата
е преориентиране на съществуващите образователни програми.
Може ли маркетингът да е фактор за постигане
на устойчиво развитие
Преди да разсъждаваме как маркетинговата
теория и практика може да помогне, трябва да
кажем, че бизнесът влага усилия в голям брой приложни изследвания и опити да се създадат алгоритми и работещи схеми за разработване и прилагане на ефективни устойчиви бизнес стратегии.
Единен бизнес модел за устойчиво развитие няма,
но добри образци вече съществуват. Тъй като концепцията за устойчивото развитие по дефиниция
изисква отчитане на интересите на всички заинтересовани от бизнеса страни, по обективни причини
устойчивите бизнес модели са маркетингово
ориентирани. Нещо повече, поради ориентацията
си към потребителя и неговите изисквания, в исторически план маркетингът е флагман в процеса на
създаването, обогатяването и възприемането в
практиката на теорията за корпоративната социална отговорност.
Вниманието към проблемите на околната среда и социалните противоречия между предлагането и потреблението се изостря видимо през 70-те
години на миналия век. Тогава за първи път започва да се говори за следващата степен на развитие
на маркетинговата концепция - т.н. социално-ети-
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чен маркетинг)1 . През 80-те години допълнителен
тласък му дават няколко промишлени инцидента,
както и резултатите от първите “зелени” изследвания, категорично доказващи наличието на бързо
развиващи се сегменти, на които потребителите
предпочитат екологично приемливи продукти. От
края на 80-те се говори и пише за зелен маркетинг.
В литературата се спори дали зеленият маркетинг
е част от концепцията социално-етичен маркетинг
или е просто разклонение на маркетинговата
концепция, но спорът няма особено значение, защото вече се говори за устойчив маркетинг. Очаква
се като концепция той да събере в едно принципите на модерната маркетингова концепция, идеята
за социална отговорност на компаниите, екологосъобразността и принципа на зачитане на културните особености на потребителите и пазарите.
Да се върнем на въпроса може ли маркетингът да допринесе за постигане на устойчиво
развитие. Да, може по няколко причини:
1. Поради водещия принцип за постигане на
печалба чрез удовлетворяване на потребности, маркетингът стои на интерфейса между бизнеса и потребителя и съвсем точно може да идентифицира
изискванията, очакванията и отношението” на потребителите към фирмата и продукта във всичките
им аспекти.
2. Благодарение на богатия си инструментариум маркетингът може да установява и анализира схващанията за устойчивост на потребителите
и обществото, да улавя промените, да формира
устойчиви потребности и да измерва степента на
удовлетвореност от постигнатото.
3. Поради спецификата на маркетинговите комуникации маркетингът може да служи като трансмисия между медиите като изразител и модератор на общественото мнение и бизнеса като един
от важните фактори за постигане на устойчивост.
4. Маркетингът чрез комуникационните си
функции и координиращата си роля в иновационната активност на фирмата може да служи за връзка между регулирането на всички нива и във всичките му форми и бизнеса като изпълнител на регулативните мерки и коректив на регулирането.
Устойчивост чрез маркетинг - предизвикателствата пред науката и практиката
Да започнем с няколко безспорни факта:
1. В учебниците по маркетинг са написани
прекрасни принципи, умни стратегии, респектиращи техники. И всичко това около централната роля
на потребителя - решаващият мотив за съществу-
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ването на един бизнес.
2. Образованието по маркетинг се опитва да
внуши горните принципи и в някаква степен да възпита у бъдещите администратори на бизнеса уважение и респект към потребителя.
3. Когато става въпрос за оцеляване на бизнеса и пазарна конкуренция, трите съображения,
които днес реално и масово “играят” в практиката
са продажби, пазарен дял и печалба.
Разминаването е явно. Когато една философия или концепция е изложена добре в писмен вид,
но в практиката получава изкривен образ, тя явно е
изправена пред проблем с отражението. За изкривяването сигурно има субективни причини (мениджърите масово смятат, че преориентирането на
неекологично производство означава да седиш на
клона и да го режеш), но има и обективни
обстоятелства, които трябва да бъдат отчетени. На
първо място, съобразяването с интересите на другите е доктрина, която изисква двупосочна
активност, т.е. маркетингът трябва да се съобразява интересите на своите потребители, партньори и
обществото, но и тези интереси трябва да бъдат
осъзнати, афиширани и защитавани. Ако заинтересованите от ефектите на бизнеса имат активна
позиция по отношение на останалите фактори на
устойчивостта, то бизнесът сам ще търси баланс
между продажбите, пазарния дял и печалбата от
една страна и влиянията върху околната среда и
спазването на приетите стандарти за социална
справедливост от друга. Фактите на световния пазар показват, че обществеността се активизира и
картината се променя бързо [6].
Без да може да се прогнозира точно какво ще
се промени в образователната система и колко подготвени по проблемите на устойчивото развитие ще
бъдат бъдещите българи след десет години, все
пак може да се очаква, че ако се работи в тази
област, резултати ще има. Ако предположим, че
образованието в средното училище си свърши работата и интегрира проблемите на околната среда,
социалната справедливост и културното разнообразие в общо образователните курсове може да се
очаква, че като цяло проблемите с отражението ще
се смекчат. Картината по отношение на екологичните проблеми на българските производства и защитата на правата на потребителите ще се подобри и под влияние на обективни процеси, свързани с
интегрирането на България в Единния европейски
пазар. На практика нормативната база е налице,
Т.е. държавата е направила необходимото за да
гарантира правата и да вмени задълженията, но

1 Оригиналният термин е societal marketing и би трябвало да се преведе като обществен или обществено
ориентиран маркетинг.
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предстои законодателството да бъде приведено в
действие по по-категоричен и ефективен начин. С
други думи очаква се промяна на средата на маркетинга в най-важната й част - поведението на потребителите на индивидуално и колективно ниво при
активната подкрепа на държавата.
Какво трябва да се промени? Фирмите са изправени пред необходимостта да преразгледат социалните и екологичните аспекти на своите маркетингови стратегии. Това преди всичко означава, че
маркетинговите екипи трябва да осъзнаят своята
роля в дебата по устойчивото развитие и на макро,
и на микрониво. Трябва да стане ясно, че маркетингът има ключова роля на макрониво поради
факта, че той стои на границата между потреблението и производството, влияе директно върху
структурирането на производството и координира
работата по изграждане на продуктово-пазарния
портфейл на фирмите и по конструирането на комуникационните им системи. На микроравнище
маркетингът е важен фактор, от който зависи ценностната система на организацията, общата й
ориентация, въплъщението на маркетинговите
принципи в процеса на формиране на стойността.
От казаното става ясно, че при тази ключова роля и
при променящата се среда бъдещите специалисти
по маркетинг се нуждаят от обучение и квалификация, които да са адекватни на пазарните
реалности, проблемите на страната и проблемите
на утрешния ден.
На първо място трябва да се реши проблема
с учебниците и помагалата по маркетинг, чрез които студентите трябва да получат теоретични познания и практически умения по дисциплината. Без
да оспорваме тезата, че по-добре е да има някакъв
учебник, отколкото никакъв, все пак трябва да
отбележим, че след преминат пълен курс студентите знаят по-скоро как се прави маркетинг на американския пазар, отколкото какви са условията и
възможностите на българския. Ако трябва да се
отговори на изискването обучението по устойчиво
развитие да бъде интегрирано в обучението по
маркетинг, на първо място това трябва да стане в
контекста на българските условия и с отчитане на
факта, че страната ни ще стане част от икономическата и правна общност на обединена Европа.
Какво точно да включва съдържанието на една учебна дисциплина е въпрос на дискусия и настоящият доклад няма за цел да предлага конкретни
текстове. Задачата му е по-скоро да дефинира потребността в контекста на бъдещото развитие. И все
пак има промени, нуждата от които е очевидна.
Маркетингът се нуждае от до развиване на
концепцията за ориентацията на фирмата. В нея
ролята на потребителя е ясна, но би трябвало тя да

бъде допълнена до вида ориентация към всички заинтересовани от резултатите на бизнеса (stakeholder concept) като се включат фигурите на
партньорите, собствения персонал, обществото,
властите, бъдещите заинтересовани [3]. Във връзка с това би трябвало и концепцията стойност за
потребителя да бъде трансформирана в стойност
за заинтересованите (stakeholder value).
При описването на алгоритмите за изграждане на устойчива маркетингова стратегия би трябвало да се обърне внимание на новите предизвикателства пред маркетинга:
- Изследването на потребностите и изискванията следва да се разшири, за да се включат
аспектите, свързани с екологичната безопасност и
социалната справедливост. Впрочем съвременният маркетинг в стопански план не е разрешил проблема с включването на пазара като равностоен сегмент потребителите в т.н. маргинализирани групи.
- При проследяването на средата следва да
се обърне особено внимание както на ролята на
концепцията за устойчивост в съзнанието на
потребителите, така и на регулирането, което въвежда правилата на играта за съответния пазар.
Важно е да се следи и формата и степента на устойчиво поведение на конкурентите. На това място
е особено важно да кажем, че курсовете по маркетинг трябва да направят възможно запознаването
на студентите със засягащото маркетинга екологично законодателство, както и с нормативните
документи, които защитават потребителите като послабата страна в търговския процес.
- При анализите за избор на целеви пазар като фактор трябва да се включи перспективата за
растеж на зони, в които се конкурират фирми позиционирани като устойчиви, Т.е. екологично и/или
социално ориентирани. Това означава, че чеклистовете и другите инструменти трябва да се допълнят.
При структурирането на продуктовия портфейл
на фирмата анализите задължително би следвало
да отчитат не просто позицията на продукта на
пазара, а позицията на продукта в комбинация с
обслужването, което се приема за екологосъобразно (например изтегляне на отработен продукт) или
социално отговорно (например безплатна доставка за особени групи потребители).
По отношение на маркетинг микса благодарение на зеления и социално-етичния маркетинг картината е ясна, но всичко това би следвало да влезе
еднозначно записано в учебните материали.
Продуктовата политика на фирмата би трябвало да се концентрира върху идеята за продукт,
съобразен с принципите на устойчивото развитие,
а това задължително да се отрази и в алгоритмите
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на иновационната активност. Като начало, как маркетингът да предефинира продукта? Устойчивият
продукт е проектиран, за да удовлетвори разумна
човешка потребност; не е вреден или потенциално
опасен по време на целия цикъл на използване за
потребителя си, за хората около него, за хората,
които го произвеждат и доставят; не застрашава
околната среда по време на производството, експлоатацията си и след това; производството му не
разхищава излишно ценни природни и други
ресурси; не е изпитван върху животни; съпроводен
е с достатъчно информация и обслужване в зависимост от потребителя, за който е предназначен;
продава се на потребителя, за който е предназначен; отговаря на обществените норми за морал,
допустимост и справедливост; при производството
му не са използвани детски труд и насилствен труд.
Съобразно горната дефиниция следва да бъдат предефинирани редица елементи от структурния модел на продукта и свързаните с това стратегии - устойчивостта трябва да се заложи още в стоката по замисъл; в стоката в реално изпълнение
трябва да се преосмислят качеството свойствата и
дизайна, на принципно нова основа да се поставят
опаковането и маркирането; на равнището стока с
подкрепление концепцията за гаранциите трябва да
обхване и екологичната безопасност, а доставката
да се обогати с обратното изкупуване на отработените продукти и опаковки.
Дистрибуционната политика е аспект на маркетинга, който може да има както преки, така и
косвени ефекти върху околната среда. Те са свързани с избора на транспорт, разположението на търговската мрежа, изискванията на посредниците към
опаковките и технологията на манипулирането им,
както и системата на обратната дистрибуция. Елемент на устойчивостта в социален аспект е избора
на дължина на канала и контрола на нивата, през
които продуктът преминава от гледна точка на явлението ескалация на цената. В контекста на социалната отговорност на фирмата попада и проблемът за контрола върху начина на функционирането на посредниците, насочването на продукта към
потребителите, за които е предназначен, недопускането му по т.н. сиви канали.
В рамките на комуникационна политика на
фирмата маркетингът се нуждае от комплексен
подход, въз основа на който да се структурират
политика, стратегия и микс от средства, носещи
всички характеристики на интегрираните маркетингови комуникации и едновременно с това характеристиките на устойчивостта в няколко направления:
послания, които да запознават контактните аудитории с фирмата, продуктите Й, поведението й като добър корпоративен гражданин, отговорността
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й пред бъдещите поколения. Изрично следва да се
подчертае, че комуникационните послания трябва
да се базират върху резултати от научни изследвания и достоверна информация. Заблуждаващата реклама и сега е категорично забранена от регулирането за защита на потребителя, а правото един продукт да се нарича “зелен”, “екологичен” или
“естествен” са регламентирани в директива на ЕС.
Цената е ключов елемент в маркетинговата
политика и изисква особено внимание. В практиката съществуват две заблуди. Първата е, че екологично чистите производства са поскъпи и в резултат на това стоките са неконкурентоспособни.
Втората заблуда е, че замърсяването на околната
среда при производството е разход, който фирмите не калкулират в цената на стоката и потребителите не го плащат. Задача на теоретиците е да докажат ясно, че екологичните глоби са за сметка на
потребителите, които едновременно страдат от замърсяванията и си плащат за тях. Екологично безопасните продукти могат да са печеливши, колкото и останалите при добър маркетинг. Въпреки че
в краткосрочен план себестойността на зелените
продукти може да е относително по-висока, с промяната на средата и изискванията на потребителите, дългосрочната им рентабилност ще расте.
В заключение трябва да отбележим, че не става дума за поредната притурка към маркетинга или
за допълнителна глава в учебника, която да обясни
как бизнесът може “да позеленее” или как чрез комуникациите да се пропагандира неговата социална отговорност. Става въпрос за потребност, която
възниква с промяната на средата. Дали и колко
Декадата на образованите по устойчиво развитие
ще успее, предстои да видим. Все пак не бива да
забравяме, че проблем има. А както Айнщайн е
казал, не можем да решим един проблем, ако останем на същото мисловно ниво на което сме били,
когато сме го създали.
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ABSTRACT
This paper tries 10 reveal the concern of mankind with the sustainability problems, the present situation, the
basic principles, goals and organization of the United Nations’ Decade of Education for Sustainable Development. Our
aim is (о direct the attention towards the necessity of incorporating the concept of sustainable development in
education in а strategic manner bearing in mind that the marketing theory and practice will soon face the new challenges
of the environment stemming from changed human thinking. The second part of the paper comments the necessity of
some urgent changes in the theory and practice of marketing.
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ДВА АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ВЪНШНАТА СРЕДА НА ФИРМАТА
Галина Куртева, Пенка Георгиева
Бургаски Свободен Университет - Бургас
Предпоставка за оптимален избор на стратегическа позиция на фирмата е коректния анализ на характера и
силата на влияние на факторите от външната среда. В литературата по стратегическо управление присъстват
различни подходи за тяхното групиране и изследване. Резултатът от анализа на външните фактори се обобщава
в оценка за привлекателността на външната среда (бранша, пазарния сегмент, стратегическата бизнес зона и
т.н.). Статията представя възможностите на средствата на размитата логика при формирането на оценката за
привлекателност на външната среда. Приложението на метода е демонстрирано с конкретен пример.
Ключови думи: оценка на привлекателността на външната среда на фирмата; размита логика.
Key words: assessment of the attractiveness of the firm environment; fuzzy logic

“Фирмата е отворена система и като такава
е в отношения на взаимно обуславяне с елементите от обкръжението й” - това често срещано становище в икономическата литература е просто и
разбираемо, дори и за неикономисти. Това е
твърдението, от което се започва винаги, когато се
говори за управление дейността на фирмата. Изследването на днешното взаимодействие “външна
среда – фирма” изисква отчитането на особеностите на съвременната пазарна икономика. Много
общо и неточно би било определението, че съвременното пазарно стопанство е с подчертано комплексен и сложен характер. В допълнение можем
да посочим някои най-общи черти на съвременната пазарна икономика:
• отделният стопански субект окончателно определя параметрите на дейността си – какво, кога,
как и за кого ще произвежда;
• взаимоотношението между стопанските субекти се регулира от пазара, от неговите структури и механизми. В това взаимоотношение потребителят има доминиращо влияние;
• дейността и взаимоотношенията между всички стопански субекти се осъществяват в рамките
на правила, определени и защитавани от
държавата;
• системата за стимулиране на дейността на
работещите поощрява получаването на повече доходи срещу по-качествен и с по - висока интензивност труд;
• съществува и функционира специално изградена система за подпомагане на социалните слоеве от населението;
• налице е разнообразие на формите на собственост за осъществяване на стопанска дейност.
Отчитането на тези характеристики на съвременното пазарно стопанство в конкретните условия на функциониране и развитие на съответната

фирма е основа за разработване и осъществяване
на ефективна фирмена стратегия [2,стр92-98].
Особеното за българската фирма е, че тя е подложена на допълнително въздействие от страна на
прехода, осъществяван в страната, т.е. бизнес средата на българската фирма е с висока степен на
нестабилност.[1, стр.48] От една страна се забелязва тенденция за еволюиране на данъчното и търговското законодателство в посока благоприятна за
развитието на бизнес, но от друга страна, трудно
се поддава на прогнозиране среда, в която се осъществява радикална икономическа реформа и понякога се наблюдават бързи и непривични промени
във всички сфери на обществения живот. Невъзможността за дългосрочно прогнозиране на тенденциите в развитието на факторите от външната
среда, затруднява планирането на бъдещите действия във фирмата. Преструктурирането на икономиката води до ликвидиране на губещи производства, раздържавяване на предприятия, преориентация на дейността на отделни фирми, съобразно потребителското поведение. Преходът от държавна към частна икономика се характеризира с
упадък и стагнация, с неопределеност и несигурност, с преоценка на методите и дейностите по управление на организациите. Адаптирането на фирмата към тази среда е проблем на самата нея, за
чието разрешаване е необходим добър анализ на
факторите от външната й среда и оценка на натрупания потенциал до момента във вътрешните й
фактори. “Ако не организирате управлението така,
че по-бързо да се вземат решения и компанията да
се доближи до потребителя, изправени сте пред
опасността да отстъпите пазарните си територии
пред по-бърз конкурент. Но ако сте главозамаян от
постигнатото и това ви пречи да се заемете с изграждането на онова, което нямате, много е вероятно да завършите с катастрофа на магистралата на
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бъдещето.” (Ал Дънлай, президент и главен изпълнителен директор на Скот Пейпър Къмпани - Кен
Бланшард и Тери уагхорн, “Капитал” 1999, бр30)
При тези условия е ясно, че изборът на стратегическа позиция на фирмата изисква анализ, при
който мениджърът не може да постигне успех само с упоритост и творчески подходи. В основата
на избора на стратегическа позиция лежи анализа
на перспективите за развитие на фирмата при определени предположения за изменения на факторите от външната й среда. В процеса на този анализ се разкриват стратегическите алтернативи за
позицията на фирмата, осигуряващи й висока конкурентоспособност при тези изменения. ”Анализът
на външната среда е изходна точка за разработване на стратегия” (Кенихи Омае) [5,стр.108] Този
анализ изяснява два важни въпроса за мениджърите:
Първо, той ги кара да гледат на външната среда като на система, която се състои от икономически, политически, социални, технологични и екологични компоненти, всеки от които има различно
значение и сила на въздействие. Така пред фирмата се разкриват възможности, поставят се изисквания и ограничения, т.е. в значителна степен се
определя какво би могла да направи една фирма.
Второ, високата степен на непредвидимост на
поведението на елементите от външната среда създава несигурност в процеса на вземане на стратегически решения и това кара мениджърите да търсят възможности чрез различни действия да намалят тази неопределеност.
Изясняването на първия въпрос е свързано с
подхода, използван за дефинирането на външната
среда като система. В литературата по стратегическо управление присъстват различни подходи за
групиране и изследване на елементите на външната среда и тяхното влияние върху фирмата. Приложението им дава възможност във външната среда
на фирмата да се открият фактори, които са от значение за функционирането на фирмата, но които
обикновено не се повлияват съществено или въобще не се влияят от дейността й. Такива са общоикономическите условия, демографските, физическите, технологичните, политическите, правните, социокултурните фактори. Друга група фактори като
доставчици, посредници, потребители, конкуренти,
длъжници, работещи, съдружници, кредитори влияят непосредствено върху поведението на фирмата и тя чрез своите действия може да моделира
тяхното. В тази посока на разсъждения констатираме двете условия, необходими за определянето
на дадена съвкупност като система. От една страна имаме наличие на елементи (самите фактори),
от друга страна е изпълнено достатъчното условие
за съществуването на система – между тези еле-

менти има отношения на взаимно обуславяне.
Промяната в поведението на отделния фактор от
всяка група може да предизвика съществени изменения и в останалите от групата. Включването
на даден фактор към едната или другата група зависи от начина му на въздействие върху дейността
на фирмата (пряко или индиректно). Взаимодействието между самите тези групи външни
фактори, както и между тях и фирмата е свързано
с протичането на явления и процеси, които оказват
благоприятно или негативно влияние върху функционирането на една фирма. Тези явления и процеси могат да бъдат добре познати от миналото,
но могат да бъдат и съвършено нови по характер,
на които фирмата не е подготвена да реагира. Те
могат да бъдат предвидени и очаквани, но могат
да се появят и съвсем внезапно, и да предизвикат
промяна във възприетия ритъм на работа, и в досегашното поведение на фирмата. В този смисъл
изследването на взаимоотношението на фирмата
с външната й среда е свързано с търсенето на възможности за получаване на допълнителни ефекти
при съвместното използуване на външните фактори. Това позволява да се създават и поддържат за
достатъчно дълъг период от време благоприятните
възможности и да се избягват опасностите, съществуващи във външната среда. С други думи, въз
основа на изследването на взаимовръзката “външна среда – фирма” се разкриват от една страна
силите, формиращи поведението на всеки един от
външните фактори, а от друга страна, се разкрива
степента на стабилност, респективно нестабилност
и степента на сложност на външната среда като
цяло.
Когато външната среда на фирмата се изменя от устойчива и проста към динамична и сложна,
липсата на конкретна информация за нейните елементи и на реална представа за резултатите от
евентуални действия превръща вземането на управленски решения в изключително несигурен
процес. Несигурността е по отношение както на
прогнозираните изменения в поведението на факторите от външната среда, така и на очакваните
последици от реализацията на вече взети стратегически решения. В този смисъл мениджърите търсят възможности за намаляване на тази несигурност. Действията в тази насока са свързани с търсенето и анализирането на информация за характера и силата на влияние на факторите от външната среда. Изпълнението на тези действия изисква
приложението на различни техники за анализ.
Изборът на подходящата за приложение техника
зависи от характеристиките на средата. Стабилната
среда изисква по традиционни методи и модели (като тези на екстраполацията, множествена регресия,
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едно и много целеви модели от типа на “разходиефективност” и т.н.), а за динамичната среда се
прилагат методи и модели за обхващане на цялото
многообразие и динамика на взаимодействието на
фирмата с нея (факторен анализ, разработване на
сценарии, анализ на заплахите и възможностите,
анализ на силовите полета и т.н.) [4,стр.164].
Резултатите от анализа на външната среда
се обобщават в оценка за привлекателността на
средата, в която функционира фирмата. Тъй като
всяка фирма има специфичен предмет на дейност,
определящ се от продукта/ услугата, потребността,
технологията, клиента, който се обслужва, то оценката се съсредоточава върху бранша, в който е
фирмата. Още повече, че факторите от външната
среда не влияят еднакво върху всички браншове. В
отделния бранш темповете на научно- техническия
процес могат да се колебаят от високи до ниски,
необходимият размер инвестиции може да бъде голям и незначителен, пазарът може да бъде от локален до световен, продуктът може да бъде стандартен или диференциран, конкуренцията в бранша може да бъде силна или слаба и да се основава на цени, качество, следпродажбено обслужване
или нещо друго, търсенето може да расте или да
намалява и др. С други думи конкурентните условия в даден бранш са непостоянни и следват измененията на характера на влияние на отделните
фактори, характеризиращи общата ситуация за
всички сектори в икономиката.
В контекста на разсъжденията до момента може да се опише следната процедура за оценяване
степента на привлекателност на бранша (средата,
пазара и т.н.):
1 етап: Определяне на показателите, които ще
се използват за оценяване на степента на привлекателност
Трудно може да се посочи един унифициран
набор от показатели за оценка на привлекателността на бранша. Определянето му е функция от възможностите за набиране на информация за приложение на даден показател, познанията на експертите, особеностите на средата, големината на фирмата, целите на ръководството на фирмата и др.
Колкото повече на брой и по-комплексни са
показателите, толкова по точна и обективна е оценката за степента на привлекателност на средата, в
която работи или иска да работи фирмата.
Една примерна процедура за определяне на
показателите за оценка на привлекателността на
средата е следната: на група експерти е предложен списък от възможни показатели за оценяване
степента на привлекателност на бранша, в който
работи фирмата. Предварително е описано значението на всеки един показател, за да се елимини-
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рат семантичните различия. Всеки експерт има възможност да добави и други показатели.
2 етап: Ранжиране на показателите и определяне на значимостта им в оценката на степента на
привлекателност на средата.
За целта е необходимо експертите самостоятелно и независимо един от друг да посочат своето виждане за процента на влияние на всеки
показател, участващ при формирането на оценката за привлекателност по скалата от 0 до 100%.
Тази скала е позната на респондентите и позволява максимална реалистичност при отговорите.
Мнението на експертите 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 привлекателността.
Теглото на всеки показател е от 0 до 1. Колкото по-близка е стойността му до 1, толкова поголяма е неговата индивидуална значимост при оценяването на привлекателността на средата.
За установяване на степента на съгласуваност
на експертното мнение може да се използна коефициента на конкордация на Кендал (W) при скали със свързани рангове [7, p.174]:
m
n
12
2
.
D
−
m
.
Ti , където
∑ j ∑
m 2 n 3 − n j =1
i =1

W=

(

)

m – брой експерти,
n – брой обекти (фактори, показатели),
n

∑D
j =1

2
j

– сума на квадратите на разликите

между сумите рангове на отделните показатели и
тяхната средна аритметична;
L

(

)

Ti = ∑ ti3 − ti , където
i =1

L – брой на групите фактори с равни рангове,
t i – брой на равните рангове в отделна група.
Колкото по-близки са значенията на коефициента до 1, толкова по-голяма е съгласуваността на
експертите при оценяване влиянието на даден показател върху крайния резултат.
3 етап: Оценяване на степента на привлекателност на средата ( бранша, пазара и т.н) чрез
уточнения набор от показатели.
Работата на този етап е свързана с извършването на следните действия:
• експертите оценяват привлекателността на
средата по всеки показател, като използват следната скала:
оценка 1 – много ниска привлекателност на
средата ( бранша, пазара) по съответния показател;
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оценка 2 – ниска степен на привлекателност;
оценка 3 – средна степен на привлекателност;
оценка 4 – висока степен на привлекателност
на средата;
оценка 5 – много висока степен на привлекателност на средата ( бранша, пазара) за фирмата.
• определяне на средната претеглена оценка
Xi по отделните показатели, използвани за установяване на степента на привлекателност на средата.
Може да се използва следната формула:

Xi =

1 m
∑ EOij .Gi , където
m j =1

j - експерти (j = 1,…,m),
i - показатели за оценяване на степента на
привлекателност на средата (i = 1,…,n),
EOij – оценка на експерт j за степента на привлекателност на средата по показател i,
Gi– тегло на показателя i.
Минималната средна претеглена оценка
(minXi) 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 оценката за степента на привлекателност на средата, в която работи фирмата.
• Комплексната оценка за степента на привлекателност на средата ( бранша, пазара) се получава като сумата от средната претеглена оценка за степен на привлекателност по всеки отделен
показател се раздели на броя на показателите:

A=

1 n
∑ X i , където
n i =1

А – оценка на привлекателността (атрактивността) на средата, в която работи фирмата
Xi -средна претеглена оценка на степента на
привлекателност на средата по показател i
n – брой показатели.
• привеждане на получената оценка към интервала от 0 до 1 - получената оценка за степен на
привлекателност на средата 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 “привлекателност на средата” 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 привлекателността
на средата по показател i, от структурата А;
min Xi – минимална стойност; max Xi – максимална стойност.
Yi – новата стойност на показателя i в интервала от 0 до 1.
Този метод за оценяване на привлекателността на бранша, пазара или средата, в която работи
фирмата е успешно приложен на практика в
“Победа” АД- Бургас. Предприятието е сред найголемите производители на захарни и шоколадови
изделия в България. Продуктовата структура на
фирмата включва следните асортименти: бисквити - 26 вида; бисквити тип сандвич - 10 вида; луксозни бисквитиери - 10 вида; вафли - 8 вида; шоколадови десерти - 3 вида; лети шоколадови бонбони
и шоколадови бонбони с разлата основа - 10 вида;
шоколадови бонбониери - 3 вида; диетични бонбони - 2 вида; полуфабрикати - кувертюри, какао прах,
глазури, кремове и нугати - 10 вида. Продуктите
на фирмата са добре познати и търсени на българския пазар. Доказателство за това е високият й
пазарен дял на българския пазар на бисквитите (около 45%) и относително стабилния пазарен дял на
пазара на шоколадовите изделия (около 20%) В
последните години фирмата успешно се представя и на външните пазари – Грузия, Армения, Русия,
Косово, Унгария, Англия, САЩ (18% от произвежданата продукция).
По-голямото разнообразие на асортимента
при производството на бисквити, високия пазарен
дял на фирмата на пазара на бисквити в България
и успешното реализиране на бисквитите на
“Победа”АД на външните пазари дават основание
апробирането на методиката за оценяване степента на привлекателност на външната среда да се
проведе само за пазара на бисквити. Съобразно
възможностите за провеждане на маркетингови
проучвания, както и факта, че “Победа” АД има
най-голям обем продажби (28.28%) на пазара на
бисквити в град Бургас изследването е направено
само за този пазар.
Оценяването на пазара на бисквити в регион
Бургас е извършено с помощта на показателите:
изменение на пазара; особености на конкуренцията на пазара; норма на печалбата в бранша; въздействие на обкръжаващата среда и ценност за потребител ( вж. табл.1) Този набор от показатели е
установен след преминаването през първи и втори
етап от описаната процедура. В изследването участваха шест независими експерта, двама от които
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Таблица 1. Показатели за количествена оценка на привлекателността на пазара на бисквити в
регион Бургас за фирма “Победа” АД
ПОКАЗАТЕЛИ

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Изменение на пазара

Показател, характеризиращ измененията на общия обем продажби на
пазара за даден период от време. Показателят отразява измененията в
търсенето на продукта.

2. Особености на конкуренцията
на пазара

Посочват се основните конкуренти на пазара и техните силни страни.

3. Норма на печалбата в бранша
4. Въздействие на обкръжаващата
среда
5. Ценност за потребителя

Показател, посочващ средната възвращаемост на инвестициите в
бранша.
Определя се интензивността на влияние на социалните,
демографските, общо-икономическите, политически и технологични
фактори.
Показател, разкриващ склонността на потребителя да удовлетворява
потребността си с продукти – заместители.

са външни за фирмата.
Според експертите показателят, които оказва
голямо влияние при формиране оценката за степента на привлекателност на пазара е “изменение
на пазара” (тегло 0.8), следван от показателя, отразяващ особеностите на конкуренцията в бранша
(тегло 0.6). Високата степен на съгласуваност на
мнението на експертите (W = 0.726) е достатъчно основание да се използват получените тегла на
показателите при оценяването на привлекателността на пазара на бисквити в регион Бургас за фирма “Победа” АД.
Оценяването на степента на привлекателност
на пазара по този набор от показатели се извърша
по описания ред в етап трети на предлаганата
методика. Установи се, че А=0,56. Това показва
умерена ( в интервала от 0 до 1) степен на привлекателност на пазара на бисквити в регион Бургас
за фирма “Победа” АД.
Друг, алтернативен подход за получаване на оценка привлекателността на външната икономическа среда, базиран на експертните мнения е метода на размитата логика.
Предимствата за използването на размита логика при вземане на икономически решения могат
да се търсят в няколко посоки:
• експертните системи, основани на размита
логика изключително добре наподобяват човешкия
начин за оценка и вземане на решения (използват
се променливи от вида обикновено, скъпо, далеч,
бавен, почти и т.н.)
• има възможност за автоматизиране на процеса на многократно получаване на оценки и вземане на решения, което повишава ефективността;
автоматизирането от своя страна води до пълна повторяемост и непрекъснатост на процеса на вземане на решения;

• самият процес на вземане на решения може да бъде оценяван и оптимизиран;
• в една система може да бъде използван опита на повече от един експерт.
За демонстрирането на този подход е използвана информацията, получена от проведените анкети с m експерта. В анкетите са предложени примерни показатели за привлекателността на външната среда, като на експертите е предложено да
отговорят на следните два въпроса:
(1) Как оценявате значимостта на даден показател при оценяването на привлекателността на
външната среда за дадена фирма?
(2) Как оценявате привлекателността на външната среда за вашата фирма по всеки от предложените показатели?
Възможните отговори на първия въпрос са числа от интервала [0;100], а на втория – от множеството \1, 2, 3, 4, 5\.
След първоначална обработка на анкетите са
избрани онези n на брой показатели, които според
експертите са с най-висока степен на значимост.
В следващия етап данните за тези показатели се
използват за входни променливи в система, базирана на размитата логика.
Получените оценки за значимостта на различните показатели се въвеждат като входни данни,
пресмята се степента на принадлежност към съответните размити променливи - e-o(i), за тях се
прилага min правилoто за агрегиране и като резултат се получава размитата променлива EOF.
Променливата EO* е конкретната стойност, получена след дефъзифицирането на EOF по метода
на центроидата [9], [10] и е аналог на степента на
значимост на съответния фактор. (фиг.1).
Привлекателността на външната среда (А) се
получава в самата система за оценка, но както при
метода на експертните оценки: като средноарит-

48

Галина Куртева, Пенка Георгиева

Оценяване привлекателността на външната среда
Експертно мнение 1 -

Експертно мнение 2

e-o(1)

- e-o(2)

Експертно мнение 3 -

e-o(3)

.....
Експертно мнение n

EOF

EO*

min
- e-o(n)

А

Фигура 1. Пресмятане на привлекателността на външната среда на фирма със средствата на
размитата логика
метично на произведенията от степента на значимост на всеки показател (EO*) и експертната оценка
за степен на привлекателност на средата по всеки
показател (Dij), разгледана отново като размита
променлива.
За получаване на степента на значимост на
всеки от показателите се използват размити про-

менливи, чийто стойности са пет размити триъгълни симетрични числа “почти никаква” (almost none),
“слаба” (weak), “средна” (medium), “силна” (strong)
и “много силна” (very strong) . Триъгълните симетрични числа са подходящи, защото алгебричните
операции с тях са с най-ниска степен на сложност

Фигура 2. Размита логика за оценките на експертите за първия показател - темп на ръста на пазара

Два алтернативни подхода за оценяване на ...

[8]. Например функцията, която се задава числото
“силна” (strong) е:

0
⎧
⎪ 2( x − 55)
⎪⎪
µstrong ( x ) = ⎨ 45
100 − x
⎪
⎪ 25
⎪⎩
0

x ≤ 55
55 ≤ x ≤ 75

цираната стойност на EO* = 0,773. По аналогичен начин се получават и стойностите и за другите
показатели.
Атрактивността на външната среда на фирмата се получават по формулата

1 n K i − EOi∗
A= ∑
,
n i =1 4.EOi∗

75 ≤ x ≤ 100
100 ≤ x

На фигура 2 е показан резултатът от действието на системата за оценките на експертите за
първия показател - темп на ръста на пазара. Степента на принадлежност на експертните оценки към
съответните размити числа са показани в съответните колони, като в последната седма колона е получената размита променлива EOF и дефъзифи-
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където K i се пресмятат по формулата

Ki =

1 m
∑ Dij .EOi∗ за показатели i = 1, …,n.
m j =1

При реализирането на този модел в програмната среда MATLAB бяха използвани n = 5 и m =
6за фирма “Победа” АД. Входните данни и получените стойности на EO* и A са показани в таблица 2.

Таблица 2. Резултати за фирма “Победа” АД

1
2
3
Фактор
Експертно мнение 1
90
90
50
Експертно мнение 2
90
90
95
Експертно мнение 3
80
80
60
Експертно мнение 4
80
60
0
Експертно мнение 5
60
70
80
Експертно мнение 6
85
50
75
Степен на
значимост на
0,5417 0,7083
0,5417
фактора
Привлекателност
0.5583
на външната среда

Приблизително еднаквите крайни оценки за
степента на привлекателност средата на фирмата
показва възможността на практика да се използват и двата метода.
Оценката за привлекателността на средата е
в основата на решения за бъдещите фирмени инвестиции и действия, насочени към завладяване на
желана стратегическа позиция на фирмата на
пазара, на който предлага или иска да предлага
своите продукти.
Ако анализът показва висока степен на привлекателност на даден пазар, това е индикация фирмата да предприеме агресивни действия за завоюване на добра конкурентна позиция, разширяване на продажбите, инвестиране в развитието на производствената база и обновяване на производството.
Ако пазарът е относително по-малко привлекателен,

4
90
55
70
90
50
70
0,5833

5
90
85
80
60
65
30
0,4167

то фирмата може да реши да се оттегли от него,
да се интегрира с други конкурентни фирми, да
ограничи дългосрочните си инвестиции. Ако пазарът е изцяло непривлекателен, но фирмата има завоювана добра позиция, при условие че притежава
необходимите ресурси, тя може без да бърза да
оттегля постепенно инвестициите от него.
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ASSESSMENT OF ENVIRONMENT ATTRACTIVENESS FOR A
PARTICULAR COMPANY
Galina Kurteva, Penka Georgieva
Burgas Free University – Burgas, Bulgaria

ABSTRACT
The proper analysis of the character and the strength of the environment factors influence is a very important
precondition for optimal choice of strategic position of the firm. Different approaches for grouping and examining the
environment factors can be found in strategic management literature. The result of environment factor analysis is
summarized in an assessment of environment attractiveness (the branch, the market segment, the strategic business
area, etc.,). The potentialities of using fuzzy logic in evaluation the environment attractiveness are presented in this
paper. An application of the proposed method is demonstrated in a real-life case.
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ФИНАНСОВАТА КРИЗА И ИНФЛАЦИОННИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ВЪРХУ
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Георги Гетов
Икономически институт на БАН
Целта на този доклад е да определи параметрите на финансовата криза и методите за реализирането на
политиките за устойчивото развитие. Изследват се някои външни въздействия, водещи до макроикономическа
стабилност и развитие на България. Разкрита е динамиката на стабилизационните тенденции. Проследява се
социално-икономическото развитие в условията на силна финансово-бюджетна и валутна криза и последващата
стабилизация. Проучва се състоянието на българската икономика, характеризираща се с рязък финансов дисбаланс и ценова динамика в зависимост от развитието на състоянието на валутния и финансовия пазар в бюджетната сфера. Оценено е също въздействието на капиталовия пазар, републиканските доходи, финансовото състояние на предприятията, разходната част на републиканския бюджет, неговият дефицит, физическият обем на
БВП и динамиката на индустриалното развитие в контекста на стратегията за устойчивото развитие.
Ключови думи: инфлация, устойчиво развитие, бюджет, корпоративни финанси, БВП.
Key words: inflation, sustainable development, budget, corporate finance, GDP.

През пролетта и лятото на 1997 година се проявиха наглед известни признаци за движение на стопанството към макроикономическа стабилизация
в България, което предполага позитивен напредък
в икономическото положение на страната в близко
бъдеще. Темповете на инфлацията за 1990 – 1997
година възлизат на 210,1%, а през 1998 – 2005
година се понижиха до 7,5%. Устойчив и предсказуем характер имаше динамиката на валутния курс
на лева. Процентните ставки по кредитите от лятото на 1997 година се доближаваха до стойност даваща възможност да се привлекат парични заеми
за реализирането на ефективни проекти в реалния
сектор на икономиката. След дълбокия икономически спад, продължаващ у нас осем години, се
установи известен ръст на обема на БВП и промишленото производство, в голяма степен под влиянието на започналото заемане на ресурси от страна на предприятията за попълване на своите оборотни средства.
Все пак, в икономиката на страната не се отдадоха тенденции да се задържат стабилизационните тенденции в периода преди въвеждането на
валутен борд. От есента на 1996 година българската икономика навлезе в полосата на продължителна криза на финансовия пазар, отразяваща се
върху общата икономическа ситуация, което потвърди неустойчивостта на посочения позитивен тласък в икономиката. Социално-икономическото развитие през есента и зимата на 1997/1998 години
премина в условията на задълбочаване на финансово-бюджетната и валутна криза, острата фаза на
която настъпи в средата на месец януари. Най-пагубни от проявлението на изострената криза се оказаха рязкото понижаване на валутния курс на лева
и бързият ценови ръст, парализирането на разпла-

щанията и разчетите, кризата на банковата система, понижаването на доходите на бюджета при значително натрупана вътрешна и външна задлъжнялост на държавата, ускоряващ се спад на производството и инвестициите, съкращаване на вноса
и износа, понижаване на реалните доходи и жизненото равнище на населението. Всичко това се съпровождаше с подкопаване на доверието на инвеститорите и населението към държавата и финансово-банковите институти. Непосредствени причини за финансовата дестабилизация в България са
финансовата криза в страните от Югоизточна Азия,
рязкото понижаване на световните цени на основните стоки на българския експорт, а така също политическата нестабилност в страната в условията
на чести правителствени смени.
Мащабите на кризата биха били несравнимо
по-малки ако своевременно бяха решени фундаменталните икономически проблеми свързани с
провеждането на структурните реформи (стопанските проблеми на предприятията, социалните
проблеми, данъчно-бюджетните проблеми и в другите сфери). Като не осъществи навреме структурните реформи и като не съумя в резултат на
това да реши бюджетните проблеми, правителството прибягна към нарастването на държавния дълг,
като привлече на пазара на ценни книги скъпи краткосрочни заеми. Разходите по обслужването на държавния дълг от републиканския бюджет нараснаха,
като БВД спрямо БВП се промени от 97% през
1996 година до 100,4% през 1998 година, а през
месец юли почти до половината от разходната част
на републиканския бюджет. При това бяха превишени безопасните граници свързани с участието
на чуждестранния и родния капитал на пазара на
държавните ценни книги (за месец октомври 1996
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година дела на нерезидентите достигна една трета
от обема на обратимите на българския пазар държавни облигации). Масовият отлив на нерезидентите в края на 1996 година и началото на 1997
година, по същество, предизвика разпадането на
финансовата пирамида ДЦК. Това потвърждава погрешността свързана с безконтролното допускане
на международния спекулативен капитал при наличието на значителен и стремителен растеж на
държавния дълг.
Високата доходност реализирана от операциите с държавните ценни книжа отклони значителна
част от финансовите ресурси насочени за инвестиции в реалния сектор на икономиката, което заедно с високите данъци изтощи финансите на
предприятията. В същото време ЦБ на РБ осъществяваше активна антиинфлационна парично-кредитна политика, а също така и плавно регулиране курса на лева в рамките на валутния коридор дори в
условията на постепенно повишаване на курса на
лева относно паритета на неговата покупателна
способност.
В резултат на всичко това не се отдаде възможност да се задържи нито пирамидата на ДЦК,
нито курса на лева, нито ниските инфлационни
темпове, нито да се закрепи наблюдаващата се стабилизация на производството.
Финансовата криза оказа съществено влияние
върху развитието на инфлацията през първото полугодие на 1997 година. След стабилно низките за
периода темпове на инфлация в течение на първите седем месеца на 1996 година. През есента
инфлацията, включваща и потребителските цени,
нарасна до 311,6% в края на периода и 121,6%
средногодишно, а през 1997 година средногодишната инфлация възлизаше на 1058,4%. Бързият
ръст на цените започна през последните месеци
на 1996 година, което е следствие от изострената
финансова и валутна криза и рязко понижаване на
валутния курс на лева. През този период протече
значително поскъпване преди всичко на вносните
потребителски стоки (относителното тегло на които формира около половината от общия обем от
стокооборота на дребно, в това число и на стоките
внесени от далечни страни – 27%). Покрай тях започнаха да нарастват цените на родната продукция.
За привеждане на разчета на индекса на потребителските цени за месеците август – септември към
единна методология (регистрирането на цените завършва на 23 – 25-ти всеки месец), ръста на цените през последната седмица на август бе уточнен
от НСИ в индекса на цените за месец септември
(без промяна на значението за общия индекс за януари – септември). За деветте месеца на 1996 година средногодишния индекс на потребителските
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цени (към декември 1996 година) представлява
121,6%, в това число за продоволствените стоки и
непродоволствените такива и платените услуги от
страна на населението.
В последващите месеци се отдаде възможност за избягване от хиперинфлационния ръст на
цените и преустановяване на паниката на потребителските пазари. През 1996 година средногодишната инфлация е 121,6% (или 10,13% средно
месечно), през януари на текущата година – 8,4%,
т.е. за първи път от началото на реформите той се
оказа по-малак, отколкото през декември на предходната година. През последващите месеци се отбеляза още по-нисък темп на ръста на потребителските цени, а от началото на март инфлационния темп се намира в границите на нормалното за
периода. Същевременно инфлационния потенциал
далеч не бе изчерпан още.
Съвременното състояние на българската
икономика, характеризираща се с рязка финансова разбалансираност, от гледна точка на ценовата
динамика, в съществена степен зависи от развитието на ситуацията на валутните и финансовите пазари и в бюджетната сфера (включително проблема с обслужването на държавния дълг).
На финансовия пазар през 1997 година напрежението нарасна. Ниският курс по който се пласираха държавните ценни книги в съчетание с агресивния характер на заявките на аукционите обусловиха постепенния отказ от страна на правителството да заема средства на вътрешния пазар. От
края на лятото Министерството на финансите обмисляше и варианти които включваха в себе си
прекратяване на обменна на новоиздадените ДЦК.
Изостри се проблема с управлението на държавния дълг, значително нарасна напрежението на валутния пазар за свободни ресурси, които регулярно се появяваха в търговските банки вследствие на
погасяването на държавните облигации за сметка
на бюджетни средства, което пък от своя страна
оказа съществено влияние върху курса на лева.
Мащабната валутна интервенция на ЦБ на РБ доведе до силно съкращаване на златно-валутните
резерви на страната, на след въвеждането на валутен борд у нас валутните резерви та БНБ нараснаха от 792,8 млн.щ.д. през 1996 година до
2474,1 млн.щ.д. през 1997 година.
Очакваната девалвация на лева и отсъствието
на алтернативни левови инструменти за вложения
на средствата предопределиха придобиването от
страна на банките на валутните активи, въпреки острите проблеми с левовата ликвидност. Съкращаването на резервните пари на търговските банки и отказа на ЦБ на РБ да удовлетвори изцяло ажиотажното търсене на чуждестранна валута оказа
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определящо въздействие върху конюнктурата на валутния пазар в края на 1996 година, което обуслови рязкото понижаване на курса на лева. Крайната
неустойчива траектория на левовата котировка през
втората половина на 1996 гадина се смени впоследствие с известна стабилност на равнище от 0,48
лева за 1 един долар, което приблизително съответства на баланса на обема на левовата парична
база и златно-валутните резерви на страната.
От края на август месец траекторията на официалния курс на лева спрямо долара преминава
през значително ниски съотношения между обема
на паричната база и златно-валутните резерви на
страната. Това потвърждава безплодните усилия да
се удържи курса на лева в коридора, зададен в докризисния период и неизбежността изразяваща се в
значителна девалвация на лева, което произтече
през началото на септември. След съкращаването
на валутната каса на експорта през 1996 година
ЦБ на РБ от втората половина на 1996 година се
оказа неспособна да удържи курса на лева в рамките на прекалено ограничен валутен коридор, преразглеждането на който се превърна в подбудител,
мотив за паника на валутните борси и силния отзвук предизвикан от темповете на инфлацията. При
това инфлационните последствия свързани със скокообразните изменения на курс на лева се оказаха
много по-осезаеми, отколкото ако курса на лева
се „отпускаше” постепенно: ръста на цените допълнително стимулираше масовото „бягство” от
лева, ажиотажното търсене на населението за много видове стоки и възникване на локални стокови
дефицити в разгара на кризата.
През януари номиналното обезценяване на лева е повече от три пъти.
През 1997 година и досега ситуацията на валутния пазар се характеризира с по-плавна курсова динамика. Въпреки това, доминира тенденцията
към укрепването на курса на националната валута.
Преди всичко, това е обусловено от благоприятната външноикономическа конюнктура, успешния ход
на водените преговори с МВФ за възобновяване на
кредитирането на България и засилването на контрола от страна на ЦБ на РБ върху валутния контрол.
Като резултат през 1997 – 2005 година котировките на лева по отношение на американския долар
в реално изчисление (с отчитане на текущите темпове на вносната и родната инфлация) се повишиха от 0,18 за 1996 година на 1,57 лв./долар през
2005 г.
Обема на бюджетния дефицит, акумулирани
в бюджетната система до 1996 година, се понижи
през последните години, както от 1997 година бе
практически невъзможно нормалното финансиране на бюджетна сфера. Периодично провежданите
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парични приспадания в различни форми значително изкривиха реалната ситуация с бюджетните доходи свързани с финансирането на разходите, доколкото доставянето на продукцията по сметките
на паричния клиринг се ставаше по силно завишени цени, а бюджетните разпоредители, на свой ред
бяха принудени да отдават значителни средства на
банките посредници. В края на 1996 година дела
на непаричните постъпления в данъчната компонента на републиканския бюджет е съставлявала
повече от една трета, а в началото на 1997 година
този дял съответно се е съкрати два пъти, поради
тази причина бе обявено и прекратяване на практиката на данъчните приспадания в годините на паричен съвет у нас.
През есента и зимата на 1996/1997 години в
условията на изключително ускоряващи се инфлационни темпове обема на бюджетния дефицит на
републиканския бюджет, по данни на министерство на финансите, практически достигна сумата на
очаквания бюджетен показател и бе в рамките на
10,3% от БВП или 181,6 млн.лв., а за 1997 година 2,9% от БВП или 504,7 млн.лв. Заедно с тях
паричните доходи на републиканския бюджет възлизаха на значителна част от БВП, което е по-добър показател от съответния за 1997 година.
Понижаването на събирането на данъчните суми в преходния период е обусловено преди всичко
от ниската данъчна дисциплина, разширяването на
използването на бартера и другите непарични форми на разчети. Съществена роля за понижаването
на облагаемата данъчна база изигра лошото финансово състояние на предприятията. През 1996/
1997 година голяма част от едрите и средните предприятия и организации приключиха с отрицателни
салда на финансовия резултат основно за сметка
на предприятията и организациите от промишлеността и селското стопанство, в строителството приходната част и загубите се понижиха в сравнение
с 1995 година в границите на 46,4%.
Ситуацията с данъчните постъпления се влоши особено в периода на изострената финансова
криза през декември и януари на 1996/1997 година,
когато паричните данъчни доходи на републиканския бюджет по отношение на БВП се понижиха на
практика двойно противно на средномесечните
стойности за периода януари – юли на 1996 година.
Разбираемо е защо действието на посочените погоре фактори през този период оказаха съществено негативно въздействие върху икономиката на
страната, включително и кризата с банковата ликвидност и платежно-разчетната система, а също
така и рязкото понижаване обема на вноса и съответните постъпления от реализирани доходи от
външноикономическата дейност.
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От второто полугодие на 1997 година данъчните постъпления за републиканския бюджет се стабилизираха и надвишиха докризисното равнище.
Обаче, това бе достигнато преди всичко за сметка
на целевото финансиране и стабилизирането на инфлационната компонента. Паричните данъчни постъпления през тези месеци нараснаха в сравнение
със средномесечното равнище за периода януари
– декември на 1996 година средно за 1 процентен
пункт БВП.
Бюджетният дефицит на републиканския бюджет за 1996 година представляваше 10,3% от
БВП. Най-остро този дефицит се проявяваше във
връзка с обслужването на държавния дълг. Временното прекъсване от страна на Министерството
на финансите относно плащанията по вътрешния
дълг позволи да се повиши относителното тегло на
нелихвените разходи в сравнение с утвърдените лимити по бюджетните задължения. За отделни статии тези разходи бяха увеличени противно на утвърдените лимити. В същото време реалните разходи на бюджета се съкратиха поради нарастването на инфлацията.
Дефицита на републиканския бюджет формираше за 1996 181,6 млн.лв., т.е. приблизително в
границите, установени със закона за бюджета за
1996 година, което, обаче, обуславя значителни
обеми средства от републиканския бюджет, оставени по сметки, в условията на прекратени разплащания по вътрешния дълг.
През 1997 година и впоследствие протича ръст
на данъчните постъпления в бюджета: през януари
– юли техният обем е бил 3% от БВП повече от
миналогодишния показател. Поради своевременното 100%-но изплащане на текущите работни заплати от страна на републиканския бюджет бяха попълнени пенсионните фондове. Заедно с това остротата на финансовия проблем свързана с бюджетната система не се снижава, което налага необходимостта от обслужването на външния дълг, размерите на вноските предстоящи в близките месеци и обозримото бъдеще.
От гледна точка на по-продължителна перспектива за формирането на инфлационен потенциал от съществено значение ще има ситуацията
създаваща се в материалното производство и преди всичко в промишлеността и съответната динамика на цените на производителите.
Съкращаването на физическия обем БВП в
сравнение с 1997 спрямо 1996 година бе прекратено като за 1996 година е 1761,2 млн.лв., а за
1997 година е 17432,6 млн.лв.
Освен това през месец юли 1997 година започна тенденция към стабилизиране на състоянието на промишлеността. Разширяването на обема
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на промишленото производство сравнение за съответните месеци за 1997 година представляваше
за октомври 11,7%, през ноември – 9,4%, през
декември 1997 година – 6,7%, през декември на
2005 година – 2,4%. През последващите години
се отбеляза ръст на обема на производството в
сравнение със съответните месеци за 1996/97
година. При това анализа на месечната динамика
на промишленото производство с премахване на
сезонността позволи да се говори за стабилизиране и дори за начало на ръста на производството
през следващите години след рязкото засилване на
неговите темпове на спад регистрирани през лятото на 1997 година. Това бе обусловено преди всичко от мерките, предприети от правителството и ЦБ
на РБ по „разшиването” на значителна част от задлъжнялостта в банковия сектор, известно понижаване на равнището на „паричния глад” в реалния
сектор, а по редица подотрасли и производства –
ръст на експорта и процеси на импортно заместване в резултат на покачващия се реален обменен
курс на лева.
В промишлеността последствията от кризата
се оказаха на ценово равнище в по-малка степен,
отколкото в потребителския сектор. Това е свързано с растящата взаимна задлъжнялост между предприятията, недостатъка от парични средства в реалния сектор на икономиката и съответните ограничения на търсенето, значителните мащаби на
бартера. До септември динамиката на цените на
производителите в промишлеността има повече от
сдържан характер – след незначителния прираст
на цените – с 1,4%, през януари – февруари, то от
март до август цените се понижиха с 2,9%. През
месец август дефлацията в промишлеността достигна най-големите си мащаби от началото на годината – само за месец цените се понижиха с
1,2%.
Върху динамиката на цените в промишлеността, въпреки отбелязаните фактори, съществено повлия променящата се конюнктура на световните пазари: рязкото понижаване на световните цени на нефта и нефтените продукти, понижаването
на редица промеждутъчни стоки, в това число поради намаляващото се външно търсене под влиянието на финансовата криза в страните от Югоизточна Азия, а също така и силната конкуренция от
страна на вносната продукция. Вследствие на това
на вътрешните пазари през 1998 година произтече понижаване на цените за редица отрасли: в найголяма степен за продукцията от топливно-суровинния сектор (средно 16%), а в по-малка – за продукцията на промеждутъчните отрасли (1 – 2%); в
отраслите произвеждащи готова продукция, цените като цяло се стабилизираха. Върху динамиката
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на цените в промишлеността също така оказа влияние продължаващата през периода януари – август поетапно понижаване на цените и тарифите
за продукцията и услугите на естествените монополи за промишлените потребители. Заедно с това
след продължителния период на дефлация през септември цените на производителите в промишлеността се увеличиха с 7,5%. Върху динамиката на цените в отделните отрасли през този период оказаха въздействие увеличаването на производствените разходи за сметка на ръста на цените на вносните материали и комплектуващите изделия в левов еквивалент, както и същественото понижаване
на конкуренцията на вноса и ажиотажното търсене
на потребителските пазари. Най-голям ръст на цените е отбелязан в редица отрасли на хранителната промишленост (месна, млечната, чайната,
сладкарската, производството на хранителни концентрати, захарната, парфюмерийно-козметичната,
цигарената) и в битовата химия. Темповете на прираста на цените в основните отрасли средни са поумерени вследствие на снижаващото се платежоспособно търсене на предприятията.
Като цяло за периода 1997 - 2005 година индекса на производителите в промишлеността варира от 7 до 3%, т.е. съществено понижаване на
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индекса на потребителските цени. През 1999 –
2000 година тенденцията се промени: индекса на
цените в промишлеността представляваше 7% за
1999 година срещу 11,3% за 2000 година за потребителските цени, което потвърждава неизчерпаемостта на инфлационния потенциал.
По този начин, инфлационните последствия от
финансовата криза са изцяло чувствителни. Това
се проявява особено ярко, ако се вземе под внимание факта, че последователното понижаване на темповете на инфлацията и относителното (с отчитането на инфлацията) укрепване на лева са най-забележителните достижения в резултат на многогодишните реформи. Задачата да се задържи инфлацията през 1999 и 2000 година на равнище не
повече от 11% бе поставено като най-важна мярка
на правителството се отдаде. По оценки на
Министерство на финансите на РБ, потребителските цени се понижиха общо за периода до 2005
година (спрямо декември 1996 година) приблизително до 5%. Необходими са обаче значителни
усилия, за да се пречупи бързо „прегряването” на
инфлационните очаквания на икономическите агенти и населението от изминалата 2005 година, и
подобряване на тяхното доверие към държавата и
финансовите институти.

FINANSICAL CRISIS AND INFLATION CONSEQUENCES FOR THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Georgi Getov
Institute of Economics, BAS - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The purpose of the paper is to define the parameters of the financial crisis and the methods for implementation of
sustainable development policies. Some external influences, leading to macroeconomic stability and development of
Bulgaria, are investigated. The dynamics of stabilisation trends is revealed. The social and economic development
under the conditions of a strong financial and foreign exchange crisis and the following stabilisation is covered. The
paper studies also the state of Bulgarian economy, characterised by an abrupt financial misbalance and price dynamics
depending on the financial market in the budgetary field. Evaluation is made also of the capital market, financial state of
enterprises, central budget incomes and expenditures, its deficit, and the physical volume of the GDP and the dynamics
of the industrial development in the context of the sustainable development strategy.
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ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА - ПРЕДПОСТАВКА ЗА
АДЕКВАТНО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Гергана Николова
Бургаски Свободен Университет - Бургас
В настоящият доклад е представено разбирането за “счетоводната политика”. С кратък пример е илюстриран ефекта от избора на приложимата счетоводна политика в предприятието. Посочени са някои ограничения и
изводи относно ефективното й прилагане.
Ключови думи: счетоводна политика, ефекти и ограничения при прилагането й, изводи
Key words: Accounting policy; effects and drawbacks in applying it; conclusions
“За да бъдат действащи правилата, е необходимо да е налице реален интерес, който да стои зад
тях. В същото време, за да останеш богат ти е необходимо да не спазваш правилата, но за да станеш
богат, са ти необходими правила.”

Използването и утвърждаването на понятието
“счетоводна политика” се основава преди всичко
на публичността на финансовите отчети на предприятията. Първият Международен счетоводен стандарт № 1 “Оповестяване на счетоводната политика” e приет през 1975 година. Основното, което се
цели с приемането и с приложението на този счетоводен стандарт е информацията, която се съдържа във финансовите отчети и е на разположение
на потребителите на финансовата информация, да
бъде разбираема, от гледна точка на правилата,
при които са получени съответните показатели в
отчета.
През периода от 40-те до 1991 година на миналия век, у нас се прилага счетоводна система,
която не предполага необходимост от разработване на индивидуална счетоводна политика на
предприятията, от гледна точна на съвременното
ни разбиране за счетоводна политика. Следва да
си зададем въпроса : Кога всъщност възниква потребност от създаване на такава политика? Отговорът на този въпрос се съдържа не само в наличието на среда, в която е създадена определена рамка от приложими правила, даващи алтернативни решения на един и същи счетоводен казус, а и в съществуването на определен тип потребители на тази информация и съответстващите им обществено-икономически отношения. В този ред на мисли
се проявява и управленската позиция на всяко едно
предприятие, а именно счетоводната политика да
се възприема като част от цялостната управленска политика.
У нас понятието “счетоводна политика” се дефинира в Закона за счетоводството, приет през
1991 год., един от първите икономически нормативни документи, приети след т.нар. обществено-

икономическа “промяна”. Счетоводната политика
тук се разглежда като “съвкупност от организирани методологични и методически принципи за
регистриране, оценка, обработка, съхраняване и
ползване на счетоводната информация .... за определен отчетен период.” Разбирането за счетоводната политика се изразява преди всичко в политика
за текущо счетоводно отчитане.
Нормативната база по правило следва адекватно да отговаря на реалните икономически характеристики на съвременното стопанство. Тези
постулати не правят изключения и в областта на
правилата за създаване на счетоводната отчетност.
В тази връзка следва да отбележим, че у нас с ПМС
№ 65/25.03.1998 год. бяха приети Национални счетоводни стандарти [4]като поднормативен документ. В НСС 1 “Счетоводна политика”, дефинирането й е “възприетия от предприятието счетоводен
модел за отчитане на неговата дейност през отчетния период”.
Приложимите понастоящем по смисъла на
действащото законодателство в България счетоводни стандарти - Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
(НСФОМСП) и Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), дефинират разбирането
за счетоводната политика изключително като
правилата, по които се изготвя и представя информацията в годишния финансов отчет. Показателно
е, че в настоящата си редакция счетоводен стандарт (СС) № 1, в който се регламентира счетоводната политика е с наименование “Представяне на
финансови отчети”. В него счетоводната политика
се определя като “съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на
неговата дейност и за представяне на информацията във финансовия отчет”.
Във времето проследяваме изместване на тежестта за разбирането на счетоводната политика
от правила за текущото счетоводно отчитане към
правилата за изготвяне и представяне на финансо-
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ви отчети. Следва да отбележим, че съдържанието
на счетоводната политика днес съвсем не изключва правилата за текущо създаваната счетоводна
информация, а по-скоро акцентът е поставен върху достоверното представяне на реалното състояние на предприятието във финансовия му отчет.
Казано по друг начин, и изхождайки от обстоятелството, че финансовият отчет е предназначен преди
всичко към външните потребители на счетоводна
информация, то същият трябва да е изготвен така,
че четейки го всеки заинтересован да може да придобие достоверна представа за финансовото състояние на конкретното предприятие, да може да
сравни изложената информация с тази от предходния отчетен период, единствено от представения
му финансов отчет. Всеки друг информационен
източник за състоянието на предприятието следва
да се разглежда като допълваща и едновременно
с това обогатяваща информационна среда.
Осъзнаването на отговорността от разработването и прилагането на адекватен модел на счетоводна политика в предприятието, предвид цялостната управленска концепция е нелек процес.
Формално погледнато създаването на счетоводна
политика е възложено на управляващия орган /СС
1 т. 6.3./ [4;стр.14]. За да се реализира ефекта от
прилагане на адекватно разработената счетоводна
политика в предприятието се налага необходимостта от доброто познаване и още по-важното – доброто разбиране на приложимата законова и подзаконава рамка в тази област. Съвсем недостатъчно
се оказва обаче познаването на приложимите счетоводни стандарти, защото интересите на отделното предприятие “излизат” извън тях. Такъв ефект
изключително силно предизвиква приложимото данъчно законодателство, преди всичко поради системната непоследователност на промените, които
се правят в него през последните години, както и
поради това, че в определени случаи данъчното законодателство в България влияе ограничаващо върху
бизнеса.
Ще представим един схематичен пример,
свързан с алтернативните решения за последващата оценка на дълготрайните материални активи /
СС16 Дълготрайни материални активи, т.7/
[4;стр.227,228], който предполага следните възможности за това, а именно да ги представим по:
• препоръчителния подход – “... по цена на
придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка”;
• допустимия алтернативен подход – “...при
използване на справедливата стойност към датата
на финансовия отчет”.
Изборът на приложимия подход за последваща оценка на ДМА предполага сам по себе си раз-
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лични модели на поведение на предприятията. Има
се предвид, че избраният метод за оценка на активите /дори още в етапа на признаване на разходите за тяхното придобиване и формирането на историческата им цена/, заложен в счетоводната
политика, предполага и начинът за представянето
на актива или на групата сходни активи във финансовия отчет на предприятието. Оттук следва и логичното продължение на отговорността и позицията на предприятието по повод на данъчното третиране на паричният израз на активите, както и на
това, доколко по смисъла на прилаганата счетоводната политика ги разпознаваме като
дълготрайни, и как това се случва спрямо
критериите, заложени в ЗКПО. Поясняваме критериите за признаване на ДМА по смисъла на двата
нормативни документа, а именно:
НСС 16 т. 2 [4; стр. 222]
2. В този стандарт се използват определения
със следното значение: Дълготрайни материални
активи - установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:
а) имат натурално-веществена форма;
б) се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други
цели;
в) се очаква да бъдат използвани през повече
от един отчетен период.
ЗКПО, чл. 53. (Нова, ДВ, бр. 109 от 2003 г.;
доп., бр. 107 от 2004 г.) [1]
“Дълготрайни материални активи” са
активите, които отговарят на определението за дълготраен материален актив съгласно счетоводното
законодателство отчетени в съответствие със счетоводната политика на предприятието и са със
стойност, която е равна или превишава по-ниската
от следните две величини:
а) възприетия съгласно счетоводната политика на предприятието стойностен праг на същественост за дълготрайни активи;
б) петстотин лева.
Възприетият метод на амортизация на същите тези дълготрайни материални активи, в т.ч. и на
прилаганите приблизителни оценки за полезният им
икономически живот, които са различни от признатите за данъчни цели на съответната група активи
по смисъла на чл. 22 от ЗКПО [1], налагат извършването на последващи преобразувания на финансовия резултат. Тъкмо поради това, би могло да се
каже, че често пъти в практиката, за да не се затруднява отчетността, се предпочита да се прилагат признатите за данъчни цели амортизационни
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норми, което в общия случай води до нарушаване
на достоверността на счетоводната информация.
Примерът би могъл да продължи и със следващата оттук норма за изчисляване на преотстъпени данъци за текущия отчетен период.
Ето как съвсем схематично едно управленско решение, например касаещо счетоводното третиране на оценката на дълготрайните материални
активи рефлектира върху поведението на предприятието като цяло, отчитайки осезаемата “намеса”
на данъчното законодателство, конкретно на Закона
за местните данъци и такси /ако примерът е със
сграда/, Закона за данък върху добавената
стойност, Закона за корпоративното подоходно
облагане. Нещо повече, практиката показва, че финансовият интерес на предприятия с достатъчно съществен брой подобни пера, по които има различно счетоводно и данъчно третиране, ще бъде сериозно засегнат.
Кое всъщност може да се определи като водещо при разработването на счетоводната политика в предприятието, предвид честото й “повреждане” от “нагаждането” на счетоводните правила спрямо данъчните интереси на собственика например.
Отговорността за разработването на цялостната управленска политика, в т.ч. и на счетоводната са възложени на управляващия орган /НСС 1, т. 6.3./
[4;стр. 14], а често той не е едно и също, лице със
собственика. Налага се да се даде приоритет на
едни или други интереси, поради недостатъчно бързото адаптиране и неедновременното преразглеждане на счетоводното и данъчното законодателство.
Това според нас не е единственото затруднение, което се среща при разработването на адекватна с интересите на собственика счетоводна
политика. На налице е нарушаване на връзката между законодателната власт и професионалните организации в която и да е сфера от обществения
живот. Счетоводството и одита в България не правят изключение. При желание и добронамереност
бихме могли да намерим редица примери за развитите в корпоративно и в пазарно отношение на
национални икономики относно създаването и прилагането на добри професионални практики.
Нека отбележим, че е налице инициативност
от страна на Института на дипломираните експерт
счетоводители предвид издадените през 2005 година Национални счетоводни стандарти за малки и
средни предприятия. Към това да добавим и професионалните ангажименти на института за разясненията по прилагането на “новите” приложими счетоводни стандарти – МСФО.
Друг момент, касаещ ефективното прилагане на счетоводната политика е обучението на специалистите по счетоводство и създаването на опит

при разработване на счетоводна политика и изготвяне на финансови отчети, въпрос, който в настоящото изложение ще има характер по-скоро на
акцент.
Съществено значение при разработването на
счетоводната политика в предприятието има и приемствеността в счетоводното законодателство.
Като че ли тези процеси на “актуализация” на правната уредба у нас съвсем не се извършват плавно.
Иначе как да си обясним, че преминаването на прилагането от едни към други счетоводни стандарти
става без особена подготовка за това и не дотам
изяснена полза, а се случва изключително по реда
на формално поставеното законово изискване.
Авторовата позиция се доближава до схващането,
че от правилното разбиране на тази норма зависи
до голяма степен и резултата от нейното прилагане.
Възникващите трудности от прилагането на действащите правила са обясними, а и се увеличават от
усложнената се данъчно-правна система.
Как да убедим ръководителя на предприятието,
че спазвайки счетоводните правила, при конфликт
с данъчното разбиране за тях, нашата позиция не
е защитена при евентуален спор, след като актуалните редакции на МСФО дори не са публикувани в Държавен вестник. Известно ни е записаното
в Закона за счетоводството /чл. 28, ал. 8/[2], че
“Стандартите ... се обнародват в Държавен вестник”.
Как в тази връзка да разчитаме на разбирането на МСФО от юристите, след като за много от
счетоводителите тези правила са в недостатъчна
степен разбирани.
Често се стига до заключението, че прилагането на счетоводна политика, която дава предимство на счетоводните правила, пред данъчното третиране на конкретни счетоводни казуси, води до надхвърляне на разходите за това спрямо получаваните/усвояваните ползи. Нарушена е оптималната
структура на връзката разходи-ефект. Оказва се,
че в голяма степен прецизното разработване на работеща счетоводна политика се обвързва с компетентността на счетоводния екип в предприятието,
на личната му мотивация и професионална отговорност и ангажираност.
Интересът от разработването и оповестяването на приложимата счетоводна политика в предприятието е изключително насочен към потребителите на финансовия отчет. На тази група “читатели” се гледа като на хора, които нямат друг източник за получаване на достоверна финансова информация за един сравним отчетен период. Полезността за тях се нарушава, ако предоставения им отчет
за дейността на предприятието не е подкрепен с
информация за правилата и възприетите изходни
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бази и концепции, основание за изведените резултати.
Съществуват различни разбирания в теорията
и практиката относно полезността от прилаганата
счетоводна политика в предприятието по въпроса
за вида – писмен или приложимата практика, в който следва изначало да се подходи при съставянето
й. Оповестяването й безспорно е необходимо да
се направи в писмен вид, Справка № 7 към НСС
1[4], тук изборността не е допустима. Не така стоят нещата по повод на прилаганата счетоводна
политика. По правило /т. 6.2. от НСС 1/ [4; стр.
13], се налага до началото на отчетния период, всяко предприятие да разработи индивидуалната си
счетоводна политика. Тук се обръщаме към естествената връзка между цялостната политика на предприятието и непротиворечивостта й със счетоводната му. По примера на едно новосъздадено стопанско предприятие, от една страна правната норма изисква то да създаде до началото на отчетния
за него период, т.е. преди започване на дейността
си, приложимата счетоводна политика. Как обаче,
от друга страна, да очакваме това да се случи
рационално, след като предприятието още не е минало през всичките организационно-методологични стъпки от дейността си, така че да е предвидило
възможните алтернативи. Това схващане съвсем
не обезсмисля изготвянето и прилагането на счетоводна политика през отчетния период. Напротив,
следва да насочи вниманието ни към възможните
и мотивирани потребности от промени в нея до края
на годината, които биха довели до по-вярното и почестно представяне на протичащите през периода
стопански операции и процеси, а оттук и логичното
извеждане на резултатите от тях във финансовия
му отчет.
Един от заложените счетоводни принципи в
Закона за счетоводството /чл. 4, ал. 4/ [2], гласи за
запазване при възможност на счетоводната политика на предприятието от предходния период с оглед “постигане на съпоставимост на счетоводните
данни и показатели през различните отчетни периоди”. Само по себе си това разбиране натоварва
управляващите с отговорността от прецизното й разработване до началото на периода и познаването
на случаите, в които промяна в утвърдената счетоводна политика е допустима.
В съвременното стопанство у нас най-често
налаганите потребности от промяна във възприетата счетоводна политика са по повод на: смяна на
собственика /приватизационните сделки, сливане,
вливане на предприятия и др. под./, промяна в приложимото счетоводно законодателство, и когато
първоначалната преценка за представяне на някои
от счетоводните обекти не е била достатъчно вяр-
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на и честна във финансовия отчет на предприятието.
Нужно ли е сляпо да се “бяга” от промяна в
изходната счетоводна политика на стопанската
единица, или напротив аргументирано да търсим
пътища за това, тя да предполага и обосновава получаването на по-вярна и по-честна информация за
състоянието на предприятието. Според нас, познаването на допустимата промяна в прилаганата счетоводна политика от предприятието в голяма степен е реална предпоставка за постигане на прозрачност и на по-вярна текущо и периодично създавана счетоводна информация, в контекста на цялостно прилаганата управленска концепция от всяко едно предприятие, независимо от формата му
на собственост.
Допускайки и усвоявайки всяка една промяна
в прилаганата по-вече от 510 години счетоводна
наука и практика, се предполага необходимостта
от това да я разбираме и също така да възприемаме потребността от нея. В съвременното ни общество тази наложила се промяна и развитие на счетоводната мисъл и практика се обуславят от стремежа ни към използване на един общ “счетоводен
език”, който не случайно се дефинира като “езика
на бизнеса”.
Нека да отбележим, че у нас процесите на
евроинтеграция не се отразяват само на промяната в приложимата нормативна уредба, а в други
също толкова видими и с очертаващи се последствия действия. Така например на преден план излиза чуждият инвестиционният интерес. Създаването
на смесени предприятия, появата на джоинт венчърни дружества и ред други фактори като например участието на наши предприятия на чуждия
пазар, търгуването на световните борси. Всичко това по някакъв начин изисква от нас да се стремим
да “заговорим” на единен счетоводен език. Към момента базата за този единен език се явяват МСФО,
чиято основна задача е да осигурят съпоставимост
на информацията от ГФО на предприятия от различни отрасли и държави.
Глобализацията в областта на счетоводството предизвика стремеж към хармонизиране на счетоводните концепции и нарастване на ролята на икономически по-силно развитите страни към сътрудничество и търсене на взаимно приемлива и приложима счетоводна рамка. Приложена една такава рамка към стопанското предприятие се проява
чрез прилаганата от него индивидуална счетоводна политика. За ефективното й изпълнение от съществено значение е недвусмисленото разбиране
на основните счетоводни понятия и категории. Очевидно е, че интеграцията на единния счетоводен език
води до съкращаване на стойността на получава-
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ната счетоводна информация за различните й
потребители. Стимулирането на прилагането на
МСФО по подходящ начин се очаква и от професионалните счетоводни организации.
От казаното по-горе бихме могли да обобщим
няколко неща:
- необходимо е по-задълбочено запознаване
със влиянието на счетоводната политика върху цялостното развитие на предприятието;
- счетоводната политика не бива да се разглежда отделно от цялостната управленска политика на предприятието;
- счетоводната политика трябва да се разглежда в контекста на текущото и на периодичното счетоводно отчитане;
- всяко предприятие следва да оповестява разработената и прилагана от него счетоводна политика при изготвянето на годишния финансов отчет;
- запазването при възможност на счетоводната политика предполага достоверна база за съпоставяне, анализ и контрол на цялостната стопанска
дейност на предприятието;
- промяната във възприетата счетоводна политика е допустима в определените случаи;

- промяната в нормативната база – специфичната и общата следва да става синхронизирано;
- обосновано отделяне на счетоводното от данъчното законодателство;
- налице е потребността от плавно адаптирано променяне на приложимите нормативи, което е
предпоставка за тяхното разбиране и коректно
приложение;
Осъзнаването на отговорността и на полезността от прилагането на адекватен модел на счетоводна политика от предприятията, съобразена балансирано с интересите на собственика и тези на
потребителите на финансовия отчет на предприятието е реална предпоставка за ефективното му
развитие.
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ABSTRACT
This paper looks into the concept of “accounting policy”. The effect of the choice of applicable accounting policy
in a company is illustrated through an example. Some drawbacks and conclusions about its effective application are
illustrated.
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ДОСТЪПЪТ ДО КРЕДИТ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР
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Преструктурирането и устойчивото развитие на аграрния сектор се предопределят от инвестиционна
активност, която в условията на преход към пазарна икономика зависи от кредитния ресурс и достъпа на земеделските производители до него. Предлагането на финансов ресурс се осъществява от държавни фондове и
банковия сектор. Въпреки държавна подкрепа и наличието на средства от предприсъединителни фондове, предоставените финансови ресурси са ограничени по характер от начина на тяхното образуване. Същевременно
търговските банки запазват изразена рестриктивна кредитна политика с нисък дял на отпуснатите кредити за
аграрния сектор в кредитния си портфейл. В резултат на това, чрез повишени изисквания за обезпечаване на
кредитите или чрез други неценови механизми е ограничен достъпът до кредитни ресурси в аграрния сектор.
Перманентното намаляване на реализираната добавена стойност и ниската рентабилност в сектора не позволяват акумулиране на капитал в земеделските стопанства и ограничават възможността за самофинансиране. В
предвид ограничените източници за външно финансиране на аграрните предприятия, подобряването на достъпа
до кредитен ресурс и преодоляването на пречките за усвояването му са от съществено значение за осъществяване на аграрен бизнес и устойчиво развитие на аграрния сектор.
Ключови думи: Достъп до кредит, Кредитен пазар, Аграрен сектор
Key words: Credit Access, Credit Market, Agriculture

Преструктурирането и устойчивото развитие
на аграрния сектор се предопределят от инвестиционна активност, която в условията на преход към
пазарна икономика зависи от кредитния ресурс и
достъпа на земеделските производители до него.
Ниските доходи на земеделските производители, декапитализирането на сектора и ограничените източници за външно финансиране определят
банковият кредит като основен източник на капитал за осъществяване на аграрен бизнес. Ограничаването на достъпа до него е ограничаване на проявата на капиталообразуващата функцията на
кредита, което възпрепятства акумулирането на капитал в земеделските стопанства (Hung, F., 2005).
В резултат на това намалява инвестиционната активност в аграрния сектор и се възпрепятства неговият икономическия растеж. Foltz (2002) обобщава два ефекта на достъпа до кредит върху производствената дейност:
• Ликвидност/печалба – достъпът до кредит
позволява да се оптимизират производствените разходи при определен размер на дълготрайните активи в краткосрочен план. При нисък размер на собствения капитал, ограничаването на достъпа до кредит оказва влияние върху степента на ликвидност
и равнището на печалба;
• Търсене на инвестиции – ограничаването на
достъпа до кредит, при ниски доходи на земеделските производители намалява инвестирането в капиталови активи и земя. Недостигът на капитал затруднява управлението на разходите по дългосрочни проекти, в резултат на което търсенето на инвестиции намалява.
Ефективното разпределение на кредита за аг-

рарния сектор изисква съществуването на ефективен и конкурентен аграрен кредитен пазар.
Наличието на препятствия пред неговото развитие
води до неефективно разпределение и ограничаване на достъпа до кредит. Кредитните пазари, подобно на всички финансови пазари са неравновесни пазари, като редица особености възпрепятстват
тяхното ефективно функциониране дори в страните с развита икономика. Докато неефективното разпределение на кредита в развитите страни се обяснява предимно с наличието на асиметрична информация на кредитния пазар и свързаните с нея проблеми – неблагоприятен избор и морален риск, кредитния пазар в България се характеризира с редица особености., резултат от прехода към пазарна
икономика.
Целта на настоящето изследване е да се установят факторите, които ограничават достъпът до
кредит в аграрния сектор и да се разкрият пътища
за тяхното преодоляване.
За постигане на целта се поставят за решаване следните задачи: 1) Да се посочат основните
пречки пред развитието на аграрния кредитен пазар и тяхното влияние върху достъпът до кредит;
2) Да се разкрият последиците от неефективното
функциониране на аграрния кредитен пазар; 3) Да
се дадат насоки за преодоляване на факторите, които ограничават достъпът до кредит в аграрния
сектор.
Основни пречки пред развитието на ефективен аграрен кредитен пазар
• Неразвит пазар на земеделска земя – ипотекирането на земя е основна форма на обезпече-
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ние на дългосрочните кредити на аграрния кредитен пазар в развитите страни. У нас пазарът на земеделска земя се характеризира с раздробената
поземлена собственост и ниската цена на земята,
което я определя като актив с ниска ликвидност. В
резултат на това, вместо земеделска земя търговските банки предпочитат обезпечаване на кредитите чрез залог на машини, съоръжения и други движими вещи, докато ипотекирането на земеделска
земя има ограничено приложение. Обезпечаването
на кредитите е важен проблем при кредитиране на
аграрния сектор. Показател за това е високият размер на исканото обезпечение по кредити. Често размера на обезпечението изисквано от земеделските производители надвишава размера на искания
кредит, което допълнително затруднява неговото
осигуряване. Емпирични данни1 също посочват, че
неподходящо обезпечаване на кредита е проблем
при предоставянето банкови кредити. Развитието
на пазара на земеделска земя (чрез повишаването
на цената и) ще доведе до подобряване на достъпа
до ипотечни кредити на земеделските производители и като резултат – подобряване на инвестиционната активност в аграрния сектор;
• Ниска рентабилност в аграрния сектор –устойчивото развитие на аграрния сектор е в пряка
зависимост от реализираните печалби от земеделските производители. Ниските доходи в сектора влияят както на предлагането на кредит от търговски-

те банки, така и на търсенето на кредит от земеделските производители. За търговските банки ниските доходи на земеделските производители са
предпоставка за непогасяване на кредита, поради
което с цел да понижат кредитния риск те ограничават достъпа до кредит. От друга страна ниските
доходи на земеделските производители ограничават възможността от натрупване на собствен капитал. Недостигът на собствен капитал влияе по два
начина на инвестиционната активност – от една
страна ограничава вътрешното финансиране, поради недостатъчно средства за предприемане на
инвестицията и от друга, търсенето на кредит, поради невъзможността да се изпълнят изискванията за обезпечаване на кредитите. Поради това част
от земеделските производители могат да предпочетат да не търсят кредит (Latruffe and Fraser,
2002). Ниската рентабилност в аграрния сектор влияе върху ефективността на кредитния пазар по два
начина, пряко – чрез намаляване на търсенето и
предлагането на кредит и непряко – води до повишаване на лихвените равнища в резултат от повисокия кредитен риск (Swinnen and Gow, 1999)
• Ограничени външни източници на финансиране – финансовият ресурс за аграрния пазар се
предоставя предимно от банковата система, държавни фондове и предприсъединителната програма САПАРД (граф. 1).
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Търговски банки
Програма САПАРД (средства на ЕС)
ДФ "Земеделие"
ДФ "Тютюн"

Източник: Аграрен доклад, МЗГ, 2005 и собствени изчисления

Графика 1. Финансов ресурс за аграрния сектор, 2004 г. (хил. лв.)
Причините за ограничаване на размера и достъпа до финансовите средства, пренасочвани към
аграрния сектор могат да се потърсят във факторите, влияещи върху кредитната и финансова по-

литика на търговските банки, държавните институции и европейския фонд.
Търговските банки са универсални банки и не
поддържат преференциална кредитна политика към

1 Николов, Д. и кол., 2000, с. 227, Петров, Д., 2003, с. 45.

Достъпът до кредит – предпоставка за ...

аграрния отрасъл. В резултат, на което обемът на
предлагане на кредити е функция от търсенето на
кредити от земеделските производители и очакваните печалби от търговските банки. При определяне на кредитната си политика банките изхождат от
възможностите за увеличаване на рентабилността
си, респективно от рентабилността на своите кредитоискатели при дадено равнище на кредитния
риск.
Често рестриктивната кредитна политика на
търговските банки към аграрния сектор се обяснява с определянето му като високо рисков сектор,
поради редица фактори, свързани с характеристиките на аграрното производство. Тя се изразява в
пренасочване на по-малко кредитни средства към
аграрния сектор и предоставяне на ограничен брой
кредити, при запазване на постоянно равнище на
лихвените проценти по кредитите през последните
години. Увеличаването на лихвените равнища би довело до отпадане на кредитоискатели, които не са
склонни към висок риск и увеличаване на кредитоискатели с рискови проекти, респ. високи очаквани
доходи. Това води до неблагоприятен ефект – високите лихвени проценти по кредитите повишават
средното равнище на склонността към риск на
кредитоискателите. Т.к. предпочитанията на банките са към проекти с нисък риск те са склонни да
поддържат лихвеният процент по кредитите под равновесното (на постоянно) равнище и да огранича-
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ват кредита с цел по-добра композиция на кредитните портфейли и нисък кредитен риск (Ghosh et
al., 1999). В резултат на това рестриктивната кредитна политика се прилага чрез използването на
неценови механизми (изисквания по отношение на
обезпечаване на кредитите, отчетност, показатели
за дейност, застраховки и др.) за намаляване на
кредитния риск и ограничаване достъпа до кредит.
Държавата чрез ДФ “Земеделие” и фонд
“Тютюн” интервенира на аграрния кредитен пазар
с цел подобряване на функционирането на кредитния пазар и увеличаване на финансовите потоци
към аграрния сектор. От фиг.1 се вижда, че при
наличните източници за финансиране делът на държавният ресурс от общо финансовият ресурс е
значителен.
С оглед на подпомагане достъпа до кредитния пазар част от инвестиционните кредити по програмите на ДФ Земеделие” се предоставят чрез рефинансиране на търговските банки при лихвен процент по-нисък от пазарно установения. С прилагането на тази мярка се постига ограничен ефект върху желанието на банките да предоставят кредити
за аграрния сектор. Въпреки, че предлагането на
банков кредит за последните 5 години се увеличава със средногодишен темп от 26%, банковите кредити за аграрния сектор от общо кредитите за икономиката запазват средногодишен относителен дял
в размер на 2% за периода 1999-2004 г. (табл. 1).

Таблица1. Банков кредит за аграрния сектор за периода 1999 – 2004 г.

1999

2001

2002

2003

2004

Банков кредит за
127,3 124,7 164,5
аграрния сектор, млн. лв.

167,4

263,3

376,2

Изменение, млн.лв.
Изменение (%)

-

2000

-2,6

39,8

2,9

95,9

112,9

-2%

32%

2%

57%

43%

Дял на кредитите за
аграрния сектор от общо
2,00% 1,60% 1,80% 1,60% 2,00%
кредитите за
икономиката (%)

1,91%

Източник: БНБ и собствени изчисления
Причините за постигането на ограничен ефект
от рефинансирането на търговските банки произтичат от особеностите на прилаганата държавна
политика. Възможностите за предоставяне на държавен ресурс са ограничени поради техния бюдже-

тен характер. Потокът от кредитни средства за инвестиционни цели е постоянен2 (граф. 2).
Средствата за рефинансиране на търговските банки се запазват еднакъв размер през разглежданите години. (граф. 3).

2 Намаляването на инвестиционните кредити през 2002 г. се дължи на непълно усвояване на одобрените
ресурси по инвестиционните програми на ДФ “Земеделие”
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Графика 2. Кредитиране и субсидиране на аграрния сектор чрез ДФ "Земеделие"
за периода 2001-2004 г.
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Графика. 3. Финансиране по инвестиционните програми на ДФ "Земеделие"
за периода 2001-2004 г.

Политиката на държавна подкрепа е насочена към увеличаване на прекия финансов ресурс за
земеделските производители, а не към преодоляване на пречките пред банковото кредитиране (напр.
подпомагане на земеделските производители за
предоставяне на подходящо обезпечение).
Прилагането на пряко кредитиране от ДФ “Земеделие” оказва влияние върху търсенето на кредит чрез разликата в цената на тези кредити. Прилагането на диференцирани лихвени равнища при две3 Аграрен доклад, 2005, МЗГ, с.81

те схеми на финансиране – пряко и чрез рефинансиране на търговски банки, осигурява получаване на кредити при равнище на лихвения процент
по-ниско от установеното при рефинансиране на
търговските банки и пазарно установеното (6% при
пряко финансиране и 9 % при рефинансиране на
ТБ3 ). В резултат на по-ниската цена на преките кредити от фонда и завишените изисквания от банките се получава ефект на изместване на търсенето
на инвестиционни кредити от търговските банки към
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ДФ “Земеделие”.
Повишеното търсене на финансови средства
от държавния фонд се забелязва и при търсенето
на субсидии за производство. Преките субсидии
имат най-голям относителен дял от предоставените държавни средства за аграрния сектор. Ежегодното им предоставяне също цели увеличаване на
паричния поток към сектора и подпомагане на земеделските производители при осъществяване на
дейността им. Повишаването на прякото субсидиране има за резултат повишено търсене на ресурси от земеделските производители, изразяващо се
в увеличаване на броя сключени договори за финансово подпомагане с над 100% през 2003 г.
спрямо 2002 г. и с 65% през 2004 г. спрямо
2003г.4 Независимо от увеличения финансов ресурс, преките субсидии, както всички средства предоставени от държавните фондове са ограничени
от начина на тяхното образуване. Обемът на държавния ресурс е в пряка зависимост от бюджетни
ограничения и не е достатъчен за задоволяване на
търсенето на капитал в аграрния сектор.
Средствата предоставяни по програма
САПАРД са третия паричен поток на аграрния финансов пазар. Те също имат ограничен и временен
характер. След присъединяването на България към
ЕС програмата ще преустанови дейността си по
прилагане на мерки за развитието на земеделието
и селските райони.
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Последици от перманентното ограничаване достъпа до кредит:
• Сегментиране на кредитоискателите – финансовият ресурс се разпределя предимно към стопанства на търговски дружества и ЕТ, докато предлагането на кредит за физически лица остава ограничено. При изпълнението САПАРД през периода
2001-2003 г. физическите лица подкрепени по програмата са 5%5 от всички бенефициенти. Търговските банки, чрез неценови механизми също пренасочват кредитните си средства към големи предприятия, които могат да удовлетворят изискванията им за обезпечение и ефективност на дейността.
Държавната интервенция в аграрния сектор е насочена към предоставяне на инвестиционни кредити
предимно на физически лица, но в предвид ограниченият обем на финансираните инвестиционни кредити не се постига ефект на повишаване на рентабилността в сектора. В предвид, че стопанствата
на ЕТ, кооперации, търговски дружества и сдружения към които са насочени финансовите ресурси,
общо представляват 1% от всички земеделски стопанства у нас, е налице преразпределение и съсредоточаване на финансови ресурси към определена група кредитоискатели. От друга страна, чрез
ограничаване на достъпа на физически лица до финансовия аграрен пазар се изолира най-многочислената група потенциални кредитоискатели (табл.
2).

Табл.2. Разпределение на стопанствата, разполагащи с използвана земеделска площ по
юридически статут

Брой стопанства

% от общо
стопанства

Общо стопанства, от които

668 000

100%

Стопанства на физически лица

661 340

99,00%

Стопанства на еднолични търговци

2 976

0,45%

Земеделски кооперации

1 992

0,30%

Вид стопанство

Стопанства на търговски дружества 1 339
Стопанства на сдружения и други

0,20%
353

0,05%

Източник: МЗГ,
• Не е преодолян недостигът на капитал за
разширяване на производството и повишаване на
благосъстоянието на земеделските производители
– аграрната реформа доведе до установяването на
полярна структура на поземлената собственост в

аграрния сектор. При среден размер на използваната земеделска земя от едно стопанство от 44
дка6 , съществува значително отклонение в размера на отделните структури – много на брой малки
стопанства и малък брой много големи структури.

4 Пак там, с. 72
5 Междинна оценка на програма САПАРД в република България за периода 2000– 2003, МЗГ, Приложение
2, с.27.
6 Аграрен доклад, МЗГ, 2004, с. 12
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Ограничения собствен ресурс на малките стопанства и неспособността им да привлекат външен ресурс предопределя ниският размер на доходите на
земеделските производители. В резултат на това
се запазва ниско равнище на инвестиционната активност в аграрния сектор.
• Не е преодоляна декапитализацията на аграрния сектор и не са създадени аграрни структури,
които да доведат до неговото устойчиво развитие.
Показателите за състоянието и развитието на сектора за 2004 г. показват, че кризата в аграрния сек-

тор се задълбочава. Въпреки нарастването на създадената брутна добавена стойност в аграрния сектор с 2.2% спрямо предходната, делът му в общата добавена стойност намалява, като за 2004 г. е
с най-ниска стойност от 10.9%7 , сравнен с относителния дял от предходните години. Средствата,
които се пренасочват към аграрния сектор не са
достатъчни за неговото развитие (граф. 4). За натрупването на капитал и постигането на икономически растеж е необходим финансов ресурс, адекватен на нуждите на аграрния сектор.
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Източник: МЗГ и собствени изчисления

Графика 4. Брутна добавена стойност (БДС) и инвестиции в аграрния сектор
за периода 1998 - 2004г., млн. лв.
Заключение
В предвид ограничените източници за външно
финансиране и ниските доходи на земеделските
производители, банковият кредит има определящо
значение за осъществяване на аграрен бизнес и
устойчиво развитие на аграрния сектор. Средствата,
които се пренасочват към аграрния сектор не са
достатъчни за неговото развитие. За натрупването
на капитал и постигането на икономически растеж
е необходим финансов ресурс, адекватен на потребностите на аграрния сектор. Във връзка с това
могат да бъдат направени следните предложения
и препоръки:
7 Аграрен доклад, 2005, МЗГ, с.2

• Непряка държавна подкрепа за преодоляване на проблема с обезпечаването на кредитите.
Подходяща мярка са държавните гаранции по
кредити, като се гарантира изцяло или част от размера на обезпечението. По този начин ще се намали кредитния риск за съответната търговска банка чрез споделяне на риска между държавата и
банката, което ще има положителен ефект особено при предлагането на кредит за физически лица
и ЕТ. Необходимо е подпомагане и по отношение
процеса на кандидатсване и усвояване на кредит.
• Разширяване спектъра на банковите услуги
на търговските банки. Въпреки приватизирането на
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българските търговски банки те запазиха в голяма
степен вида и обхвата на предлаганите от тях банкови услуги от преди банковата реформа. Следва
да се търсят пътища за повишаване ефективното
използване на притежаваните от тях ресурси чрез
по-активно кредитиране, включително и на аграрния бизнес.
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CREDIT ACCESS AS A PRECONDITION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
Dimitrina Dohcheva, Georgi Lachov
Trakia University - Stara Zagora, Bulgaria

ABSTRACT
Low level of investment in agriculture is considered a key impediment for sector restructuring. During the transition period investments highly depend on credit availability and credit access. Supply side for agriculture is presented
mainly by state funds, EU pre-accession program (SAPARD) and the banking sector. However, state support and the
pre-accession assistance are constrained by budget requirements, and the public funds have limited application in the
process of agricultural restructuring. At the same time, commercial banks have conducted conservative credit policy for
agriculture with a low level of farm loans in their credit portfolio. Shortage of capital for agriculture results in limited
access to credit by higher requirements for collateral or other non-pricing mechanisms. Furthermore, continuous decrease in value added in agriculture and low farmers’ incomes limit farm capital accumulation and internal financing of
investments. Considering the above mentioned, the sources of external financing are not sufficient and improving
credit access becomes the most important prerequisite for implementing agribusiness and sustainable development of
agriculture.
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ИЗСЛЕДВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ДИНАМИКАТА НА КРОСКУРСОВАТА КОТИРОВКА EUR/BGN ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА
ИКОНОМИКА В КОНТЕКСТА НА ПРЕХОДА КЪМ ЕС
Сава Димов
Бургаски свободен университет - Бургас
В статията се разглежда динамиката на крос-курсовата котировка EUR/BGN според информацията на Webсайтовете на БНБ, OANDA.com, на NSI.bg и се прави анализ на нейното влияние върху икономическите показатели на България – платежен баланс, GDP, структура на вноса-износа, преки чуждестранни инвестиции.
Ключови думи: българска икономика, крос-курсова котировка, икономически показатели за България, платежен баланс, брутен вътрешен продукт, внос-износ, преки чуждестранни инвестиции.
Key words: Bulgarian economy, cross-currency rate, economic indicators of Bulgaria, payment balance, gross
domestic product, import and export, direct foreign investments.

Актуалност на разглежданата проблематика
На фона на предстоящото членство на България в Европейския съюз, влиянието на курса евро/
долар е едно от големите предизвикателства пред
страната ни, тъй като българския лев е в тясна връзка с еврото. Силната европейска валута не е краткотраен феномен, а по-скоро дългосрочна тенденция, към която трябва да се приспособи не само
България и страните от Централна и Източна Европа, а и дори тези от Западна Европа. Върху динамиката на крос-курсовата котировка EUR/BGN, респективно EUR/USD най-силно влияние оказват лихвените нива в САЩ и Еврозоната, дефицитът по
текущата сметка на САЩ и големият бюджетен
дефицит; нивото на инфлация и не на последно място цените на петрола;
Динамиката на валутния курс EUR/BGN и EUR/
USD оказва влияние върху българската икономика,
респективно размера на Брутния вътрешен продукт,
платежния баланс; влияе и върху външната търговия на България, както и на притока на чуждестранни инвестиции.
Част I. Динамика на крос-курсовата котировка
EUR/BGN
Разглеждайки различните котировки на международния валутен пазар на валутния курс на българския лев /BGN/ спрямо единната европейска валута /EUR/ се наблюдават колебания, които в различните периоди са значителни или не толкова
значими. От гледна точка на анализа, относително
малки различия в котировките, водят до значителни
изменения в изчисленията на различни показатели.
В такива случаи при извършването на анализа на
една или друга величина, изчислена по съответния
курс можем да кажем, че тя е подценена или
надценена.
Сравнявайки курса на българския лев спрямо

еврото на международния валутен пазар с величината на фиксирания валутен курс въведен от БНБ
във връзка с въведения в средата на 1997 г. паричен съвет се наблюдават известни колебания.
Именно те предизвикват интереса на автора за понататъшното изследване. Целта е да се анализира
до каква степен тези различия оказват влияние върху икономическите показатели на България –
Брутен Вътрешен Продукт, външнотърговско салдо /внос-износ/, инвестиции, платежен баланс.
Данните, използвани в анализа са с източник
www.oanda.com за пазарните котировки на международния валутен пазар EUR/BGN и BGN/EUR,
www.bnb.bg за фиксирания валутен курс, както и
www.nsi.bg за стойностите на отделните икономически показатели.
Разглеждания период е по тримесечия на
2003, 2004 и 2005 г., като данните за 2005 г. до
третото тримесечие на годината, тъй като официалните данни на икономическите показатели на
страната за четвъртото тримесечие ще бъдат публикувани на 13 февруари 2006 г.
Разглеждайки Таблица 1 наблюдаваме разлики между фиксирания валутен курс и пазарния.
Най-голямо повишаване на пазарния валутен курс
през разглеждания времеви период е в края на 2004
г., когато той достига стойност 1,95707 лева или с
0,00124 над фиксирания от БНБ курс 1,95583 лева за едно евро, а най-нисък е курсът на 30.11.2005
/1,9399/ г. и на 31.03.2004 г. /1,94616/.
През 2003 г. на международния валутен пазар преобладават котировки, които са по-ниски от
фиксирания валутен курс на БНБ. През 2004 г. тенденцията е обратна и се наблюдава повишаване на
пазарния валутен курс евро/лев над фиксирания /
стойности в интервала от 1,95604 до 1,95707 лева за едно евро/.
В Таблици 2, 3 и 4 са направени изчисления
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Таблица 1
Период
тримесечие

BGN/EUR
oanda.com

EUR/BGN
oanda.com

EUR/BGN
bnb.bg

GAP (“разриви”) на
EUR/BGN
oanda.com
bnb.bg

31.03.2003 г.
30.06.2003
30.09.2003
31.12.2003
31.03.2004
30.06.2004
30.09.2004
31.12.2004
31.03.2005
30.06.2005
30.09.2005
30.11.2005

0.51283
0.51319
0.51279
0.51104
0.51383
0.51116
0.51124
0.51097
0.51218
0.51252
0.51125
0.51549

1.94995
1.94858
1.95011
1.95679
1.94616
1.95632
1.95604
1.95707
1.95245
1.95114
1.95599
1.9399

1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583

-0.00588
-0.00725
-0.00572
0.00096
-0.00967
0.00049
0.00021
0.00124
-0.00338
-0.00469
0.00016
-0.01593

Източник: Данните в таблицата са от Web-сайтовете на www.oanda.com www.bnb.bg, а конкретните изчисленията са на автора.

Таблица 2
Период
тримесечие

BGN/EUR
oanda.com

EUR/BGN
oanda.com

EUR/BGN
bnb.bg

Брутен
вътрешен
продукт
в хил.лева

БВП по
EUR/BGN
oanda.com
в хил.евро

EUR/BGN
bnb.bg
в хил.евро

“GAP”
в хил.евро

31.03.2003
30.06.2003
30.09.2003
31.12.2003
31.03.2004
30.06.2004
30.09.2004
31.12.2004
31.03.2005
30.06.2005
30.09.2005
30.11.2005

0.51283
0.51319
0.51279
0.51104
0.51383
0.51116
0.51124
0.51097
0.51218
0.51252
0.51125
0.51549

1.94995
1.94858
1.95011
1.95679
1.94616
1.95632
1.95604
1.95707
1.95245
1.95114
1.95599
1.9399

1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583

7305411
8026917
9672590
9541724
8003634
8807245
10685187
10512290
8690055
9737969
11618855
-

3746460.68
4119367.44
4960022.77
4876212.57
4112526.21
4501944.98
5462662.83
5371443.02
4450846.37
4990912.49
5940140.29
-

3735197.33
4104097.49
4945516.74
4878606.01
4092193.08
4503072.86
5463249.36
5374848.53
4443154.57
4978944.49
5940626.23
-

-11263.35
-15269.94
-14506.03
2393.44
-20333.12
1127.89
586.53
3405.51
-7691.80
-11968.00
485.94
-

Таблица 3
Период
тримесечие

BGN/EUR
oanda.com

EUR/BGN
oanda.com

EUR/BGN
bnb.bg

ПЧИ
(DFI)
в млн.лева

31.03.2003
30.06.2003
30.09.2003
31.12.2003
31.03.2004
30.06.2004
30.09.2004
31.12.2004
31.03.2005
30.06.2005
30.09.2005
30.11.2005

0.51283
0.51319
0.51279
0.51104
0.51383
0.51116
0.51124
0.51097
0.51218
0.51252
0.51125
0.51549

1.94995
1.94858
1.95011
1.95679
1.94616
1.95632
1.95604
1.95707
1.95245
1.95114
1.95599
1.9399

1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583

831
927.9
857.5
1003
767.8
1041.2
512.7
2134.1
714.6
859.8
1024.5
-

Преки
инвестиции
EUR/BGN
oanda.com
в мил.евро

Преки
инвестиции
EUR/BGN
bnb.bg
в млн.евро

“GAP”
в млн.евро

426.16
476.19
439.72
512.57
394.52
532.22
262.11
1090.46
366.00
440.67
523.78
-

424.88
474.43
438.43
512.83
392.57
532.36
262.14
1091.15
365.37
439.61
523.82
-

-1.28
-1.77
-1.29
0.25
-1.95
0.13
0.03
0.69
-0.63
-1.06
0.04
-
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Таблица 4
Период
тримесечие

BGN/EUR
oanda.com

EUR/BGN
oanda.com

EUR/BGN
bnb.bg

Салдо
внос/
износ
в хил.лева

Салдо внос/износ
EUR/BGN
oanda.com
в хил.евро

Салдо внос/износ
EUR/BGN
bnb.bg
в хил.евро

“GAP”
в хил.евро

31.03.2003
30.06.2003
30.09.2003
31.12.2003
31.03.2004
30.06.2004
30.09.2004
31.12.2004
31.03.2005
30.06.2005
30.09.2005
30.11.2005

0.51283
0.51319
0.51279
0.51104
0.51383
0.51116
0.51124
0.51097
0.51218
0.51252
0.51125
0.51549

1.94995
1.94858
1.95011
1.95679
1.94616
1.95632
1.95604
1.95707
1.95245
1.95114
1.95599
1.9399

1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583

-680600
-1000600
-159100
-1756500
-1049800
-1149400
382700
-2084300
-1422500
-1722500
-971300
-

-349034.59
-513502.14
-81585.14
-897643.59
-539421.22
-587531.69
195650.40
-1065010.45
-728571.79
-882817.22
-496577.18
-

-347985.25
-511598.66
-81346.54
-898084.19
-536754.22
-587678.89
195671.40
-1065685.67
-727312.70
-880700.27
-496617.80
-

1049.34
1903.48
238.60
-440.60
2667.00
-147.20
21.01
-675.22
1259.09
2116.96
-40.62
-

на някои от основните икономически показатели на
страната в стойности изчислени по двата различни
курса за даден период, пазарния /по данни на
www.oanda.com/ и фиксирания /по данни на
www.bnb.bg/, от които е видно, че колебанията във
валутния курс, дори на пръв поглед незначителни,
оказван немалко въздействие върху изчислените
относителни стойности на БВП, инвестициите,
външно търговското салдо на България в хил.евро.
Така например, изчисления БВП по двата курса през третото тримесечие на 2003 г. показва разлика от 20333 хил.евро в повече по пазарен валутен курс и 3405 хил.евро по-малко по пазарен курс
от края на 2004г. в сравнение с БВП изчислен по
фиксирания курс на БНБ. Същите изчисления са
направени за преките чуждестранни инвестиции и
външнотърговското салдо. Горното може да даде
повод за различна трактовка и тълкование на отделните величини в икономическите анализи на
показателите.

Тъй като динамиката на валутния курс се дължи на различни икономически и политически фактори от световната и местна конюнктура, те ще
станат обект на следващите глави на изследването.
Изводи:
1. На международните валутни пазари съществува друг курс за BGN/българския лев/, различен
от фиксирания в страната. Върху него оказват влияние множество фактори от международен и национален характер. Съществува известна разлика
между фиксирания курс на лева и този на световния валутен пазар. Той се влияе от икономическите показатели на страната ни – БВП, Платежен баланс и техните компоненти, които изчислени по различния курс могат да бъдат „подценени” или „надценени”. Това се илюстрира със следната таблица
за стойностите на БВП на България изчислен по
двата различни курса.
2. Върху котировката EUR/BGN голямо влияние

Таблица 5
Период
тримесечие
31.03.2003
30.06.2003
30.09.2003
31.12.2003
31.03.2004
30.06.2004
30.09.2004
31.12.2004
31.03.2005
30.06.2005
30.09.2005
30.11.2005

BGN/EUR
oanda.com

EUR/BGN
oanda.com

EUR/BGN
bnb.bg

GDP
хил.лева

GDP по:
EUR/BGN
oanda.com
хил.евро

EUR/BGN
bnb.bg
хил.евро

“GAP”
хил.евро

0.51283
0.51319
0.51279
0.51104
0.51383
0.51116
0.51124
0.51097
0.51218
0.51252
0.51125
0.51549

1.94995
1.94858
1.95011
1.95679
1.94616
1.95632
1.95604
1.95707
1.95245
1.95114
1.95599
1.9399

1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583
1.95583

7305411
8026917
9672590
9541724
8003634
8807245
10685187
10512290
8690055
9737969
11618855
-

3746460.68
4119367.44
4960022.77
4876212.57
4112526.21
4501944.98
5462662.83
5371443.02
4450846.37
4990912.49
5940140.29
-

3735197.33
4104097.49
4945516.74
4878606.01
4092193.08
4503072.86
5463249.36
5374848.53
4443154.57
4978944.49
5940626.23
-

-11263.35
-15269.94
-14506.03
2393.44
-20333.12
1127.89
586.53
3405.51
-7691.80
-11968.00
485.94
-

Изследване устойчивостта на динамиката на крос курсовата котировка EUR/BGN...

оказва друга такава, тази на EUR/USD, тъй като котировките на банките за USD/BGN се определят на
база равнището на EUR/BGN. Така динамиката на
курса на щатския долар спрямо еврото е важна за
размера на разходите за лихви в бюджета, външнотърговското салдо, инвестициите. Освен това,
трябва да бъдат отчитани перспективите пред световната икономика и преди всичко пред европейската, като основен търговски партньор на страната ни. България изнася основно за Европа и внася енергийни ресурси, които са в долари. Като цяло слабият долар е добър за българската
икономика, с изключение на износа за Русия.
3. Друг аспект влияещ се от курса евро/ долар в глобален мащаб е процеса на инвестиране
към по-евтини региони. В този случай точно слабият долар може да накара европейските компании,
които трябва да поддържат своята конкурентност,
да търсят по-добри решения за намаляване на разходите си и да изнасят производството си или част
от него към страните от Източна Европа. Това е
добре за инвестициите в България и за растежа на
икономиката.
Част II. Влияние върху българката икономика в
прехода към Еврозоната
1. Анализ на платежния баланс на България
През периода януари – ноември 2005 г. износът (FOB) възлиза на 7716 млн. евро, като се увеличава с 18% (1178.7 млн. евро) в сравнение с
този за същия период на 2004 г. Вносът (FOB) възлиза на 10 906 млн. евро, като нараства с 27.6%
(2358.4 млн. евро) спрямо съответния период на
2004 г. Салдото по услугите за отчетния период
на 2005 г. е положително в размер на 661.3 млн.
евро (3.1% от БВП), като е по-ниско със 145.8 млн.
евро спрямо съответния период на 2004 г. (положително в размер на 807.1 млн. евро, 4.2% от
БВП). Салдото от пътувания за периода януари –
октомври 2005 г. е 1063.1 млн. евро (5% от БВП),
докато за съответния период на 2004 г. е било
944.8 млн. евро (4.9% от БВП). Статията Други
услуги (нето) за отчетния период е отрицателна в
размер на 128.7 млн. евро, докато за същия период на 2004 г. тя е била положителна в размер на
24.2 млн. евро.
За януари – октомври 2005 г. „финансовата
сметка” е положителна в размер на 2311.2 млн.
евро при положителна в размер на 1619.4 млн.
евро за същия период на 2004 г. По предварителни данни „Преките инвестиции в чужбина” за януари – октомври 2005 г. са 240.8 млн. евро при
27.2 млн. евро за 2004 г. „Преките чуждестранни
инвестиции в страната” за януари – октомври
2005 г. са 1465.7 млн. евро (6.9% от БВП) при
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1399 млн. евро (7.2% от БВП) за същия период на
2004 г. Преките инвестиции, несвързани с
приватизация, нарастват с 392.1 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година.
Преките инвестиции покриват 65.8% от дефицита
на текущата сметка за отчетния период при 152.3%
за същия период на 2004 г. През януари – октомври 2005 г. „портфейлните инвестиции – активи”
намаляват с 44.6 млн. евро, а за същия период на
2004 г. намаляват с 51.5 млн. евро. През отчетния период търговските банки намаляват портфейлните си инвестиции – активи с 60.4 млн. евро при
намаление от 43.4 млн. евро за същия период на
2004 г. „Портфейлните инвестиции – пасиви” намаляват с 918.1 млн. евро основно поради погасяването през януари 2005 г. преди падежа на брейди облигациите тип IAB и през юли 2005 г. на последните брейди облигации (тип FLIRB). За същия
период на 2004 г. пасивите намаляват с 592.7 млн.
евро, основно поради обратното изкупуване през
юли 2004 г. на брейди облигациите тип DISC.
2. Анализ на Брутния Вътрешен продукт на
България
По предварителни оперативни данни на НСИ,
произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през
третото тримесечие на 2005 година възлиза на
11618,9 млн. лева по текущи цени. На човек от
населението се падат 1493 лева от стойностния
обем на показателя. При среден за тримесечието
валутен курс от 1,6045 лева за щатски долар, БВП
възлиза на 7241,4 млн. долара и съответно 930,6
долара на човек от населението. Стойността на
БВП, преизчислена в евро възлиза на 5940,7 млн.
евро или на човек от населението се падат 763,5
евро (Таблица 6).
В структура на икономиката индустриалният
сектор увеличава относителния си дял от 29,6 на
сто през третото тримесечие на 2004 година на
30,2 на сто за същото тримесечие на 2005 година.
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите е 54,9
на сто, което е с 1,1 процентни пункта повече спрямо съответния предходен период. С 1,7 процентни
пункта намалява относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката - от 16,6
на сто до равнище от 14,9 на сто през третото тримесечие на 2005 година.
Промените в структурните дялове се обуславят от реално увеличение на добавената стойност
в секторите индустрия и услуги съответно с 6,5 и
4,8 на сто. Аграрният сектор реализира с 6,6 на
сто по-малко добавена стойност в сравнение със
същото тримесечие на предходната година.
За индивидуално потребление на населението
през трето тримесечие на 2005 година се израз-
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Сава Димов

Таблица 6. GDP за трето тримесечие и деветмесечие на 2005 г.
Трето тримесечие на 2005 година

Деветмесечие на 2005 година

Стойностен Относителен Индекс на Стойностен Относителен Индекс на
физич. обем дял
дял
обем в
физич. обем обем в
деветмесечие
текущи
III трим. на
текущи
в
в
на
в БВП
в БВП 2004 г.=100
цени
цени
БДС
БДС
2004 г.=100
хил.лв.

%

%

%

10 075 528

100.0

86.7

103.4

Аграрен

1 506 567

14.9

13.0

93.4

3

Индустрия

3 040 530

30.2

26.2

106.5

8 074 124

31.1

26.9

107.9

4

Услуги

5 528 431

54.9

47.5

104.8

15 282 239

58.9

50.8

106.1

8 247 864

81.9

71.0

105.6

20 606 755

79.5

68.6

108.7

1 827 664

18.1

15.7

94.1

5 326 817

20.5

17.7

94.0

1 543 327

13.3

113.9

4 113 307

13.7

107.3

11 618 855

100.0

104.6

30 046 879

100.0

105.6

9 295 176

80.0

109.2

26 179 803

87.1

107.5

8 298 738

71.4

109.7

23 293 232

77.5

107.6

996 438

8.6

105.2

2 886 571

9.6

106.6

3 297 719

28.4

.

8 005 468

26.6

.

2 638 275

22.7

125.4

6 701 960

22.3

117.7

659 444

5.7

.

1 303 508

4.3

.

-971 300

-8.4

.

-4 116 300

-13.7

.

Брутна добавена
1
(2+3+4=5+6)

стойност

хил.лв.

%

%

%

25 933 572 100.0

86.3

105.3

2 577 209

8.6

94.5

по икономически сектори:
2

5
6

по форма на собственост:
частен
обществен

7 Корективи
8

Брутен вътрешен
(1+7=9+12+15+18)

продукт

10.0

по елементи на крайното
използване:
9

крайно
(10+11)

потребление

10

индивидуално

11

колективно

12

бруто
(13+14)

капиталообразуване

13

в основен капитал

14

изменение на запасите

външнотърговско
15
(16-17)

салдо

16

износ на стоки и услуги

7 635 300

65.7

100.9

19 025 000

63.3

106.5

17

внос на стоки и услуги

8 606 600

74.1

119.0

23 141 300

77.0

115.3

-2 740

0.0

.

-22 092

0.0

.

18

статистическа разлика

Източник: Бюлетин на НСИ. Публикуван на 19.12.2005 г.
Структура на икономическите сектори в брутната
добаве на стойност пре з трето тримесе чие на 2004
и 2005 г. относите ле н дял - проце нти

2004

2005

60

53,8

54,9

50
40
29,6

30
20

16,6

30,2

14,9

10
0
Аграрен

ходва 71,4 на сто от произведения БВП. Реалното
увеличение на показателя е с 9,7 процента спрямо
съответното тримесечие на 2004 година. Индексът

Инду стрия

Услу ги

на физическият обем на инвестициите (бруто капиталообразуване в основен капитал) - 125,4 определя нарастващ относителен дял на тази категория

Изследване устойчивостта на динамиката на крос курсовата котировка EUR/BGN...

до ниво от 22,7 на сто от произведения БВП.
Външнотърговското салдо от стоки и услуги е
отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава
с 971,3 млн. лева стойностния обем на износа. За
този период обемът на външнотърговския стокооборот е нараснал реално с 11,8 на сто. Износът
на стоки и услуги е нараснал реално с 0,9 на сто,
докато увеличението на вноса на стоки и услуги
спрямо съответното тримесечие на 2004 година е
19,0 на сто.
За деветте месеца на 2005 г. БВП достига
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номинален стойностен обем от 30046,9 млн. лева.
Преизчислен в щатски долари БВП при среден за
първите девет месеца на настоящата година валутен курс от 1,5503 лева за щатски долар, възлиза
на 19381,7 млн. долара. На човек от населението
се падат 3861,5 лева от обема на показателя, или
2490,8 долара. Преизчислен в Евро БВП е съответно 15363,0 млн., като на човек се падат 1974,4
Евро. В реално изражение БВП нараства спрямо
първите девет месеца на 2004 г. с 5,6 на сто.
Добавената стойност реализирана от субек-

Компоненти на произведения БВП през деветмесечието на
2004 и 2005 г.
относителен дял-проценти
13,7
13,3

Корективи

50,8
50,3

Услуги

2005

26,9
26,4

Индустриален сектор

2004

8,6
10

Аграрен сектор
0

10

20

тите на националната икономика възлиза на
25933,6 млн. лева. Реалният стойностен обем на
показателя е с 5,3 на сто по-висок от този достигнат през деветмесечието на 2004 година. Частният
сектор създава 79,5 на сто от добавената стойност
в икономиката и отбелязва реално увеличение от
8,7 на сто спрямо януари - септември 2004 година.
Предприятията и институциите от обществения сектор реализират 20,5 на сто от добавената стойност
за икономиката като реалното намаление за сектора е 6,0 на сто спрямо съответния период на
предходната година.
Индустриалният сектор създава 31,1 на сто
от добавената стойност на икономиката, при което
относителният дял за сектора бележи увеличение
с 0,7 процентни пункта в сравнение с първите девет месеца на 2004 г. Реалното нарастване на създадената добавена стойност от индустриалния сектор е 7,9 на сто.
Аграрният сектор намалява производствената си активност през деветте месеца на 2005 г.
реално с 5,5 на сто спрямо съответния период на
2004 година. Добавената стойност реализирана от
субектите на националната икономика възлиза на
25933,6 млн. лева. Реалният стойностен обем на
показателя е с 5,3 на сто по-висок от този достигнат през деветмесечието на 2004 година.
Частният сектор създава 79,5 на сто от добавената стойност в икономиката и отбелязва реално
увеличение от 8,7 на сто спрямо януари - септем-
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ври 2004 година. Предприятията и институциите от
обществения сектор реализират 20,5 на сто от добавената стойност за икономиката като реалното
намаление за сектора е 6,0 на сто спрямо съответния период на предходната година.
Секторът на услугите бележи реално увеличение от 6,1 на сто. Относителният дял в добавената стойност се увеличава - от 58,0 на сто през
първите девет месеца на 2004 г. до 58,9 на сто
през същия период на 2005 година.
3. Структурата на вноса и износа
Износът на България за Европейския съюз
през ноември 2005 г. е 464,2 млн.евро, като е нараснал с 15,1%/60,9 млн.евро/ спрямо същия месец на 2004 г. За периода януари-ноември 2005 г.
износът за този регион достига 4910,7 млн. евро,
като нараства с 15,3% /653,1 млн. евро/ спрямо
същия период на 2004 г., 57,1% от износа на страната е насочен за Европейския съюз, при 58,1% за
същия период на 2004 г. Ръстът на износа се дължи основно на Италия /11,1% - 106,1 млн. евро/
преди всичко на групите „ суровини и материали –
други” и на „дрехи и обувки” и на Германия /13,9%
- 104,5 млн. евро/, основно на групите „ суровини
и материали – други”, „резервни части и оборудване”, „мебели и домакинско обзавеждане”. Силно
нарасна и износът за Гърция /12,6% 91,9 млн.
евро/ и за Франция /22,8% 74,5 млн.евро/. Нарастването на вноса за Гърция се дължи главно на групите „електричество, петролни продукти и транс-
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портни средства”, а за Франция на групите „петролни продукти и храни”. Значително спада износа
за Гърция на групата „ дрехи и обувки”/7,9% 24,8
млн. евро/.
Износът за Русия нараства с 24,6% /22,2
млн. евро/.
За периода януари – ноември 2005 г. 21,6 %
от износа на страната е насочен за балканските
страни при 20,2% за същия период на 2004 г. Найсилно се увеличава износът за Турция /26% 183,8
млн. евро/, главно на „цветни метали” и на „суровини за производство на храни”. Увеличава се и износът за Румъния /11,8% 35 млн.евро/, основно
на групата „дрехи и обувки”. Спада износът за
Сърбия и Черна гора с 0,8% /1,9 млн.евро/.
За периода януари-ноември 2005 г. износът
за група Америка намалява с 13,8% /59,5
млн.евро/ спрямо същия период на 2004 г., като
достига 371,1 млн. евро. За периода делът на страните от група Америка в общия износ на страната
е 4,3%, докато за 2004 г е 5,9%. За същия период
износът за САЩ намалява с 27,3% /91,9
млн.евро/, поради намалял износ на „чугун, желязо и стомана” и на „петролни продукти”. Значително
спада и износът за САЩ на групата „ дрехи и обувки” /38,8 % 29,1 млн. евро/.
За периода януари-ноември 2005 г. износът
за групата страни Азия възлиза на 558,3 млн. евро,
като нараства спрямо същия период на 2004 г. с
28,7% /124,3 млн. евро/. 6,5% от общия износ на
България е насочен към страните от тази група,
което сравнено със същия период на 2004 г. е с
0,5% увеличение. Износът за Китай се е увеличил
с 83,7% /24,5 млн. евро/, основно на „цветни метали”. Износът за Сингапур нараства със 130,2%
/83,2 млн. евро/, поради увеличения износ на „петролни продукти”.
За периода януари-ноември 2005 г. вносът от

страните на Европейския съюз нараства с 16,2% /
915,1 млн. евро/спрямо същия период на 2004 г.,
като достига 6564,7 млн. евро. За периода делът
на тази група страни в общия внос на страната е
49,4 % при 54% за същия период на 2004 г.
За ръста на вноса най-голям принос имат
Германия /19% 287,1 млн. евро/, Италия /15,6%
160,4 млн.евро/ и Франция /12,1% 67 млн. евро/.
Ръстът на вноса от Германия се дължи преди всичко на групите „транспортни средства”, „машини,
уреди и апарати” и „автомобили”, от Франция на
групите „транспортни средства” и „автомобили”, а
от Италия на групите „машини, уреди и апарати”,
„суровини и материали - други” и „транспортни
средства”. Увеличава се и вносът от Австрия с
15,9%/39,4 млн. евро/, от Гърция с 9% /54,5
млн.евро/ и от Великобритания с 18,3% /46,8
млн.евро/.
Вносът от Балканските страни се е увеличил
с 41,7%/426,9 млн. евро/ спрямо същия период
на 2004 г., като достига 1451,9 млн. евро. За периода делът на региона в общия внос на страната
възлиза на 10,9% при относителен дял от 9,8% за
същия период на 2004 г. Нарасналия внос се дължи предимно на Турция /29,9% 185,4 млн. евро/,
поради увеличения внос на „чугун, желязо и стомана”, на „машини, уреди и апарати” и на Румъния /
59,7% 181,6 млн. евро/, главно поради увеличения внос на масла.
4. Преки чуждестранни инвестиции в България
По предварителни данни на БНБ, статията
„Преки инвестиции в страната” за периода януари
- октомври 2005 г. възлиза на 1465.7 млн. евро
(6.9% от БВП) при 1399 млн. евро (7.2% от БВП)
за същия период на 2004 г.
Привлеченият през периода януари - октомври 2005 г. „дялов капитал” (преведени/ изтеглени
(млн. евро)

Преки инвестиции, нето

2004 г.
І – ІІІ ІV – VІ VІІ - ІХ
380.2 707.8 -572.5

І-Х
722.3

2005 г.
І – ІІІ ІV – VІ VІІ - ІХ
356.9 372.1
602.6

2005г. – 2004г.
І-Х
І– Х
1446.5
724.2

Преки инвестиции в чужбина */

-12.3

-4.5

-5.1

-27.2

-15.7

-9.4

-215.4

-240.8

Преки инвестиции в страната
Дялов капитал, в т.ч.
от приватизация

392.6

532.3

262.1

1399.0

372.6

424.9

553.0

1465.7

66.7

105.5
46.0

283.1
197.1

110.8
0.0

653.7
325.5

118.2
0.0

102.4
0.0

289.7
0.0

576.2
0.0

-77.6
-325.5

-213.6

59.5

85.9

110.8

328.3

118.2

102.4

289.7

576.2

247.9

Друг капитал

213.5

177.0

77.5

503.8

211.5

263.6

190.4

696.9

193.1

Реинвестирана печалба

73.6

72.2

73.8

241.5

42.9

58.9

73.0

192.6

-48.9

-

180.0

-829.5

-

-43.3

264.9

221.6

-

Постъпления

-

180.0

270.5

-649.5
450.5

-

-

-

-

-1100.0

-1100.0

-

-43.3

1648.0
-1426.4

-

Плащания

1548.3
-1283.4

от други сделки

Сливания и придобивания, нето

-

Източник: фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централния депозитар, търговски банки.
*/
Отрицателният знак (-) показва нарастване на активите на българските фирми в чужбина.
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парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества) възлиза на 576.2 млн. евро и представлява 39.3% от
общия размер на преките чуждестранни инвестиции за отчетния период. Той е по-нисък със

77.6 млн. евро от този, привлечен през същия период на 2004 г.
За периода януари - октомври 2005 г. привлеченият нетен „Друг капитал” (промяната в нетните

задължения между дружествата с чуждестранно
участие и преките чуждестранни инвеститори по
финансови, облигационни и търговски кредити) е в
размер на 696.9 млн. евро, при 503.8 млн. евро
за периода януари - октомври 2004 г. предварителни данни „реинвестираната печалба” за периода януари - октомври 2005 г (представляваща час-

тта на нерезидентите в неразпределената печалба
или загуба на предприятието) се оценява на 192.6
млн. евро, при оценка 241.5 млн. евро за същия
период на 2004 г.
По предварителни данни, статията Преки инвестиции в чужбина за януари - октомври 2005 г. е
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отрицателна в размер на 240.8 млн. евро. За същия период на миналата година статията е отрицателна в размер на 27.2 млн. евро. Увеличението
на преките инвестиции в чужбина за отчетния период в сравнение със същия период на м. г. се дъл-

жи основно на изплащането през септември 2005г.
на кредит, получен от компания от телекомуникационния сектор от нейно дъщерно дружество в чужбина през ноември 2004 г.

SURVEY OF THE SUSTAINABILITY OF DYNAMICS OF THE CROSSCURRENCY RATE EUR/BGN OVER THE BULGARIAN ECONOMY IN THE
CONTEXT OF TRANSITION TO THE EUROPEAN UNION
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ABSTRACT
This article looks into the dynamics of the cross-currency rate EUR/BGN according to the information on the websites of BNBank, OANDA.com, NSI.bg, and an analysis is made of its influence over the economic indicators of
Bulgaria – payment balance, gross domestic product, structure of import and export, direct foreign investments.
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СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ
НА ЛОГИСТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Станислава Ковачева
Лесотехнически университет - София
Статията съдържа информация за последните тенденции и промени в системата за автоматично идентифициране на стоки, товари и услуги, свързани с прилагане на глобални стандарти, глобални решения и глобално
обслужване (GS) в глобалния свят на бизнеса. Разгледани са основните характеристики и принципи на действие
на електронния обмен на данни – EDI. Потърсени са и възможностите и проблемите, които разкрива пред
логистичния мениджмънт електронния бизнес, електронната търговия, интернет търговията и дистрибуцията в
широкия смисъл на това понятие.
Ключови думи: глобални стандарти, глобално обслужване, електронен обмен на данни, електронен бизнес.
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Съвременни технологии за логистично управление
Новите технологии и глобализацията на търговията предоставят уникална възможност за повишаване на ефективността по веригата на търсене и предлагане в бъдеще. За тази цел е задължително използването на глобални стандарти. Поради
тази причина изграждането на една глобална, отворена и многоотраслова система от стандарти винаги е била поставяна като изискване от лидерите
в световния бизнес.
През ноември 2002 г. UCC и EAN International
се сливат за да формират една световна организация, лидер в разработването на стандарти за управление на веригата за търсене и предлагане по
целия свят. За да се отрази тази нова същност

Общото Събрание на EAN International през юни
2003 г. взема решение асоциацията да се преименува на GS 1, а националните организации - на GS1
“Страна”. В съответствие с това решение ЕАН
България приема името GS1 България – фиг.1.
Новото име означава:
• глобални стандарти,
• глобални решения,
• глобално обслужване и още –
• единен свят и един глобален език в бизнеса.
По данни на БТПП на този етап съществуват
101 нацонални организации членки на GS1, които
представляват 103 държави. Над един милион фирми в 128 страни по света използват стандартите
на GS1 във всекидневната си дейност. Ежедневно
се сканират нат 5 милиарда кодове GS1.

EAN и UPC сливане 2002

Uniform Code
Council (UCC)1974
European Article
Numbering Association
(EAN) 1977

ЕАН България

EAN International
през юни 2003 г. взема
решение за преименуване
на асоциацията в GS1

GS1
България

Фиг.1. Какво е GS 1?
В системата GS1 са утвърдени три различни
баркодови символики: GS1, ITF-14 или GTIN-128.
За сканирането в точките на продажба в търговията на дребно трябва да се използуват само кодовете GS1. В други приложения, при зареждането
или в складовото стопанство могат да се използуват и трите гореспоменати символики. Изборът
между тях зависи от съответното приложение.

• Бар кодът от вида ITF – 14 (фиг.2) е ограничен с правоъгълна рамка, която има по-голяма степен на еднозначно възприемане, в сравнение с другите видове кодове. Той се използва ограничено основно за кодиране на идентификационни номера
на търговски единици, които не преминават през
точките за продажба. Тази символика е по-подходяща за директно отпечатване върху кашони, гофрирани опаковки и други неравни повърхности;
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Фиг.2. Баркод ITF – 14
• Символиката UCC/EAN-128 е вариант на
Код-128. Нейната употреба е изключително лицензирана за ЕАN International и UCC. Тя не е предназначена за сканиране на касите в търговията на
дребно. Това е единствената символика, утвърдена от GS1, която позволява да се кодира информация допълнителна към идентификационния номер.
Баркодът UCC/ЕAN - 128 се използва за маркиране на такива сведения за продуктите като номер на
партидата, дата на производство, допустим срок
за реализация и т.н. (фиг. 3);

Фиг.3 Баркод UCC/EAN-128
• За сканиране в точките на продажба в търговията на дребно трябва да се използуват само кодовете GS1(фиг.4) (В други приложения, при зареждането или в складовото стопанство могат да се
използуват три различни символики: GS1, ITF-14
или GTIN-128). Изборът между тях зависи от съответното приложение.
GTIN-13

UPC-A

а)

б)

GTIN-8

UPC-E

в)

г)

Фиг.4. Баркодове GS1

Баркодът GTIN-13 н-р се използва особено интензивно в стокооборота и товарооборота особено
в търговията на дребно и при международния търговски обмен. Този код, както и всички други, се
чете със специално сканиращо устройство, информацията се въвежда в компютърна система и се
идентифицира дадената стока, намират се съответните реквизити, които се визуализират на екран
и се оформя необходимия съпроводителен документ. Уникалното за всеки вид стока щрихово кодиране от този вид е съпроводено от тринадесет
цифри, кодирани в съответствие с изискванията на
GS1.
Структурата на такъв код е напълно определена. Първите две или три цифри съставляват префикса GS1, който се администрира съвместно от
EAN International и UCC – таблица 1. Това не означава, че стоката е произведена или се дистрибутира в страната, от която се кодира. Следващите четири (за GTIN-13) или повече цифри са код на фирмата производител. Префиксът GS1 и номерът на
фирмата формират фирмения префикс GS1, който се определя за всеки потребител на системата
от националната организация или от UCC. За
България той е от 7, 8 или 9 цифри, в зависимост
от нуждите на фирмата. Поредицата от следващи
три до пет цифри (за GTIN-13) са код за търговската единица. Той е неговорящ, което означава, че
отделните цифри в номера не са свързани с някаква класификация или съдържат някаква специфична информация. Най-често използвания начин за
присвояване на номенклатурни номера е последователният, т.е. 0000, 0001, 0002, 0003 и т.н.
Последната цифра е т.н. контролно число – за GTIN13 - тринадесетата. Контролната цифра е последната цифра (отдясно) на глобалния номер на търговската единица. Тя се изчислява по алгоритъм от
предхождащите я цифри в номера и се използва за
да гарантира, че баркода е правилно сканиран или
номерът е правилно композиран.
Примерна схема за идентификация и съхраняване на информация за материалното осигуряване на производствено-пласментната система е
дадена на фиг.5.
Етикетиране на логистични единици
В съответствие със стандартите GS1 за улесняване и осъвременяване на стандартизацията на
системите за обработка на товарите е въведен унифициран етикет за маркиране на логистични
единици. EAN International и UCC заедно с представители на производителите, търговците и спедиторите и Националните организации ЕАН разработват доброволен стандарт за етикет с баркод: така
нареченият логистичен етикет EAN/UCC (фиг.6).
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Таблица 1. Префикси GS1
000 - 019 GS1 САЩ
020 - 029
030 - 039 GS1 САЩ
040 - 049
050 - 059 Купони
060 - 139
200 - 299 Номера за локално кодиране 300 - 379
380
GS1 България
383
385
GS1 Хърватска
387
400 - 440 GS1 Германия
450 - 459 & 490 - 499
460 - 469 GS1 Русия
470
471
GS1 Тайван
474
475
GS1 Латвия
476
477
GS1 Литва
478
479
GS1 Шри Ланка
480
481
GS1 Беларус
482
484
GS1 Молдова
485
486
GS1 Грузия
487
489
GS1 Хонг Конг
500 - 509
520
GS1 Гърция
528
529
GS1 Кипър
531
535
GS1 Maлта
539
540 - 549 GS1 Белгия, Люксембург
560
569
GS1 Исландия
570 - 579
590
GS1 Полша
594
599
GS1 Унгария
600 - 601
608
GS1 Бахрейн
609
611
GS1 Мароко
613
616
GS1 Кения
619
621
GS1 Сирия
622
624
GS1 Либия
625
626
GS1 Иран
627
628
GS1 Саудитска Арбия
629
640 - 649 GS1 Финландия
690 - 695
700 - 709 GS1 Норвегия
729
730 - 739 GS1 Швеция
740
741
GS1 Ел Салвадор
742
743
GS1 Никарагуа
744
745
GS1 Панама
746
750
GS1 Meксико
754 - 755
759
GS1 Венецуела
760 - 769
770
GS1 Колумбия
773
775
GS1 Перу
777
779
GS1 Аржентина
780
784
GS1 Парагвай
786
789 - 790 GS1 Бразилия
800 - 839
840 - 849 GS1 Испания
850
858
GS1 Словакия
859
860
GS1 Сърбия и Черна Гора
865
867
GS1 Северна Корея
869
870 - 879 GS1 Холандия
880
884
GS1 Камбоджа
885
888
GS1 Сингапур
890
893
GS1 Виетнам
899
900 - 919 GS1 Aвстрия
930 - 939
940 - 949 GS1 Нова Зенландия
950
955
GS1 Maлайзия
958
977
Периодични издания (ISSN)
978 - 979
980
Ваучери за върнат амбалаж
981 - 982
990 - 999 Купони
Забележка: Таблицата показва префиксите за GTIN-14

Номера за локално кодиране
Номера за локално кодиране
GS1 САЩ
GENCOD-GS1 Франция
GS1 Словения
GS1-BIH (Босна-Херцеговина)
GS1 Япония
GS1 Киргистан
GS1 Естония
GS1 Aзърбайджан
GS1 Узбекистан
GS1 Филипините
GS1 Украйна
GS1 Армения
GS1 Kазахстан
GS1 Великобритания
GS1 Либия
GS1-MAC (Maкедония)
GS1 Ирландия
GS1 Португалия
GS1 Дания
GS1 Румъния
GS1 Южна Африка
GS1 Мавриций
GS1 Алжир
GS1 Tунис
GS1 Египет
GS1 Йордания
GS1 Kувейт
GS1 Eмирства
GS1 Китай
GS1 Изрел
GS1 Гватемала
GS1 Хондурас
GS1 Коста Рика
GS1 Доминиканска Република
GS1 Canada
GS1 Швейцария
GS1 Уругвай
GS1 Боливия
GS1 Чили
GS1 Еквадор
GS1 Италия
GS1 Куба
GS1 Чехия
GS1 Монголия
GS1 Турция
GS1 Южна Корея
GS1 Tайланд
GS1 Индия
GS1 Индонезия
GS1 Aвстралия
GS1 Централа
GS1 Maкао
Книги (ISBN)
Купони за обща валута
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Фактури за постъпващи
суровини, материали и
изделия за комплектоване

Идентификация на постъпващите
суровини, материали и изделия
за комплектоване

Събиране на заявки от
потребители

Информация за
изпълнение на
заявките

База данни

Външни данни - заявки на потребителите
Освобождаване на заявки (изпълнение
Вътрешни данни – производство, запаси

Информационно осигуряване на логистичното управление
Координиране
Съставяне на
производствени
графици
Планиране на
материалните
потребности
Планиране на
продажбите

Управление
Ниво на потребителя
Ниво на продавача
Ниво на
транспортната фирма
Ниво на системата
като цяло

Планиране
Управление на запасите:
-по тип на продукцията;
-по тип на потребителя
Прогнозиране на
търсенето
Стратегическо планиране

Информационно
обслужване на
потребителите
Съставяне на заявки
Данни за запасите:
по тип на продукцията;
по разпределение
Състояние на входа

Фиг.5. Структурна схема на въвеждане, съхраняване и използване на данни в логистиката

Фиг.6. Логистичен етикет със секции за доставчика, клиента и превозвача
Форматът на логистичния етикет подпомага процеса на доставките чрез групиране на информацията в три логически секции – за доставчика, за клиента и за превозвача. Всяка секция на етикета може да се поставя по различно време, след като ин-

формацията стане известна. В посочения по-долу
пример се вижда, че този етикет може да бъде съставен от няколко секции всяка, от които е с определено предназначение в общия контекст за насочване и проследяване на логистичните единици.
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На фиг.7 е показан вариант за поставяне на
етикета върху товарна единица. Етикетът е със секции A, B и C. В полето А се поставя стандартен
Идентификационен номер EAN, известен като
Сериен код на контейнер за транспортиране (Serial
Shipping Container Code – SSCC), който идентифицира логостичните единици. Този номер е уникален за всяка отделна логистична единица и на практика е достатъчен за всички логистични приложения.
В полето В – данни за товарната единицата под
формата на буквено-цифрови редове за сканиране
или въвеждане на ръка в компютъра и в полето С –
данни по преценка на транспортната организация.

Етикет
EAN
148х210
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Мястото на поставяне на етикета е точно определено: 450 ± 50 mm от пода (включва се размера
на палетите) и 50 mm от лявата страна на всеки
един правоъгълник на фигурата на пакета. Важна
особеност на този тип етикетиране е, че се извършва върху всичките четири стени на товарната
единица, формирана върху стандартна палета. На
всяка логистична единица трябва да се присвоява
неин собствен SSCC, ето защо предварителното отпечатване на баркода, съдържащ SSCC не се
практикува. Трябва да се изготви етикет, който ще
се прикрепи към логистичната единица по времето,
когато тя се комплектова.

C
B

450(±50)

А

50

Фиг.7. Вид и разположение на стандартния етикет EAN на товарен пакет
(размерите са в милиметри)
Електронен обмен на данни - EDI
В стопанската дейност се създават и обработват огромен обем документи ежеминутно. Тези
документи – поръчки, фактури, каталози и т.н. на
стоките и отчети за продажбите предоставят важна
информация, която предхожда, придружава или
следва физическия поток от стоки в една търговска операция.
В последните години фирмите влагат огромни средства за усъвършенстване на процесите на
производство и реализация на продукцията. Значително по-малко внимание се обръщаше на предимствата от подобряването на информационния обмен между фирмите.
EDI – Електронният обмен на данни – предоставя на търговските партньори ефективно средство за осъществяване на бизнеса, предназначено за
автоматично предаване на търговски данни от една компютърна система директно на друга.
EDI представлява предаване на структурирани данни, по приет стандарт за съобщенията от ед-

но компютърно приложение на друго по електронен път и с минимална намеса на човека.
Този обмен се отнася за търговските транзакции с техните комерсиални, логистични и финансови операции. Осъществява се с EANCOMO - подробно ръководство за приложението на стандартните съобщения на UN/EDIFACT. То се базира на
използването на международните EAN/UCC номера, вместо на двустранно договорени номера между търговските партньори.
Използването на номерата GS 1 естествено
улеснява внедряването на EDI с бъдещи търговски
партньори. Съобщенията в EANCOMO са проектирани така, че изцяло да се използват предимствата
на съответните стандарти за кодиране на стоки и
локации и маркирането с бар код, за да се осигури
максимална ефективност и полза за потребителите.
Тяхното приложение непрекъснато се разширява в
целия свят и съществената крачка към прилагане
на електронния бизнес – e-Business в търговията и
дистрибуцията.
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Потребител

World-Wide-Web

Доставчик

E – Business
World-Wide-Web

World-Wide-Web

World-Wide-Web

World-Wide-Web

Финансово
обслужване

Виртуална икономика
Фиг.8. E-Business – път към виртуалната икономика
Съвременните решения на е-Business, водещи със себе си необратима промяна и движение
към виртуална комуникация в бизнеса поставят нови
изисквания пред логистичния мениджмънт, а
именно:
• способност да се работи в мрежа на физически разпределена и изключително разнородна среда – B2B (Business-to-Business);
• необходимост от индивидуализация на масовия потребител – B2C(Business-to-Consumer);
• необходимост да се осигури сигурност на
транзакциите, както за B2B, така и за B2С
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CONTEMPORARY TENDENCIES IN THE LOGISTICS MANAGEMENT OF
INFORMATION
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ABSTRACT
The latest changes and tendencies in the system of identification of goods and services are discussed in the
article. These changes are depending on application of global standards, global decisions and global services (GS) in
the global business world. The basic performances of ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) are presented. A
possibilities and problems of logistics management in Electronic Business (e-Business) including Electronic Commerce
(e-Commerce) or Internet Commerce (i-commerce) are analyzed.
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ПОДРИВНИТЕ ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕТО НА ИНДУСТРИЯТА
Гинка Милчева
Бургаски Свободен Университет - Бургас
Докладът представя моделът на подривните иновации и моделът за предсказване на индустриалните промени чрез използване на теорията за подривните иновации. Посочени са видовете поддържащи и подривни иновации,
асиметричността по отношение на мотивацията и уменията между новосъздадените и установените в отрасъла
фирми, стратегическите избори, предопределящи успеха на подривните иновации, значението на подривните и
поддържащите иновации за постигане на устойчив растеж.
Ключови думи: модел на подривните иновации, подривни иновации, поддържащи иновации, модел за предсказване промените в индустрията, сигнали за промяна, надценени купувачи, подценени купувачи, асиметричност по отношение на мотивацията и уменията, стратегия за устойчив растеж.
Key words: disruptive innovation model, 3-part model for predicting industry change, disruptive innovation,
sustaining innovation, signals of change, undershut customers, overshut customers, asymmetries of motivation and
skills, sustaining growth strategy

Разкриването на закономерностите в развитието на дадена индустрия и тяхното влияние върху разработваните фирмени стратегии е обект на
внимание на множество изследвания. Съществуват
различни подходи за решаване на тази задача - от
класическото прогнозиране на тенденциите в развитието на отделни фактори от бизнес средата до
разработването на прогнозни сценарии, предполагащи обособяването на ключовите неопределености,
които ще влияят през бъдещия период от време върху дейността на дадена организация.
Един специфичен подход за определяне на възможните промени в даден отрасъл, както и на еволюцията на отделните фирми участници на съответния пазар, е подходът, свързан с теорията на
подривните иновации.
Свойства
на продукта

н
рив
Под

и

Целта на доклада е да се разгледа един модел за прогнозиране на промените в индустрията
чрез разкриване на потенциала за промени, съдържащ се в т. н. подривни иновации, да се направи
преценка за адекватността на модела и за условията (ситуациите) на неговата приложимост.
1. Основните съставляващи на модела на подривните иновации (disruptive innovation model) могат да се опишат накратко по следния начин [2]:
1.1. Усъвършенстването на продуктите на даден
пазар може да се представи опростено чрез наклонена линия – крива на прогреса. Движението по тази крива нагоре се определя от стремежа на фирмите-иноватори да представят на потребителите все
по-съвършени продукти (вж. Схема № 1).
1.2. Всеки пазар може да се характеризира и със

Скорост на технически
прогрес
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получават полза
в
о
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Време

Схема №1. Подривен иновационен модел
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степента, в която потребителите могат да усвоят
нарастващите технически характеристики на продукта във времето. Тази степен (представена чрез
пунктирана линия в координатната система “свойства на продукта-време”) също нараства, но като
правило с темпове по-бавни от темповете на усъвършенстването на техническите характеристики
на продукта. Двете линии се пресичат в определена точка, различна за различните пазари. По този
начин се очертават две области с различни характеристики от гледна точка на съотношението между качеството на предлагания продукт и
характеристиките, които могат да бъдат усвоени
от потребителите. В първата област реалното качество на продукта е по-ниско от желаното от потребителите - потребителите са подценени (undershot). Във втората област – реалното качество на
продукта е по-високо от техническите характеристики, които могат да бъдат усвоени и използвани от потребителите - потребителите са надценени
(overshot).
1.3. Моделът предполага обособяването и противопоставянето между поддържащите иновации (sustaining innovation) и подривните иновации (disruptive innovation).
Поддържащите иновации са предназначени за
усъвършенстване на продуктите, предлагани на вече съществуващите пазари. Съответно, стратегията на поддържащите иновации предполага ориентация към задоволяване на потребностите на потребителите от основния пазар на фирмата (подценените потребители) и „включва производство на
усъвършенствани продукти, продавани с по-големи печалби на единици продукция на най-добрите
потребители” [2]. Конкурентната борба, свързана
с поддържащите иновации, винаги се печели от някои от вече установените на пазара фирми-конкуренти. Като правило, база на конкуренцията са характеристиките на продукта, свързани с неговата
функционалност и надеждност.
Подривните иновации са насочени към създаване не на усъвършенствани, а на опростени
продукти, предназначени за потребителите от найниските сектори на пазара (low-end market) или за
нови пазари т. е. за потребители, които до този момент не са използвали съответния продукт (надценените потребители). По този начин, подривните иновации (наричани от авторите на модела още и подривни технологии) започват нова крива на техническия прогрес, успоредна на вече съществуващата (вж. Схема No 1). На първоначалния етап от въвеждането на подривния иновационен продукт на
пазара, установените фирми не го възприемат като заплаха, доколкото той не застрашава заетите
от тях позиции на основните им пазари.

След като подривният иновационен продукт се
утвърди на новите или на по-малко взискателните
сектори на пазара, започва цикъл на усъвършенстване (чрез поддържащи иновации), който довежда
до това, че съответният продукт привлича вниманието и на по-взискателните потребители (пример
– персонален компютър). От този момент нататък,
фирмите произвеждащи подривни продукти, се
оказват конкуренти на досегашните лидери на пазара и постепенно привличат техните потребители.
Този процес продължава до настъпването на пълния крах на досегашните лидери. Множество емпирични проучвания показват, че конкурентната борба при подривните иновации почти винаги се печели не от вече установените, а от новонавлизащите
на пазара фирми.
Тезата на авторите на модела е, че ако дадена фирма иска да осигури своето оцеляване и устойчив растеж в дългосрочна перспектива, тя следва да отчита тази разлика между стратегията на
поддържащите и стратегията на подривните иновации. Поддържащите иновации осигуряват растеж
на продажбите в относително по-краткосрочна перспектива – до задоволяване на изискванията на найвзискателните купувачи. Подривните иновации създават нови пазари, разширяват потребителската база на съответната категория продукти, и осигуряват растеж на продажбите в дългосрочна перспектива.
2. Обособяването на подривните и поддържащите иновации дава възможност на авторите на модела да формират т.н. класификационна схема
на четирите D. Според тази схема във всяка индустрия могат да се наблюдават следните видове подривни и поддържащи иновации:
• Подривни иновации (disruption) - които биват
два вида - подривни иновации, насочени към ниските сектори на пазара (Делл) и подривни иновации,
създаващи нови пазари т. е. насочени към потребители, които до този момент не са използвани съответния продукт (персонални компютри); като цяло подривните продукти са предназначени за надценените потребители.
• Прекъсване (discontinuity) това са радикални иновации, които се осъществяват от установените фирми и са предназначени за усъвършенствуване на продуктите, предлагани на основаните
купувачи (пример - преминаване от черно-бял към
цветен телевизор), следователно - това са поддържащи иновации.
• Разсейване (distraction) - това са също поддържащи иновации, които предполагат постепенно
(не толкова радикално) усъвършенстване на съществуващите продукти, предлагани от установените
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фирми на техните основни купувачи.
• Изместване (displacement) - за тези иновации е характерно, че са свързани с появата на специализирани фирми, които поемат производството на отделни компоненти от продукта, произвеждан до този момент интегрирано от отделна фирма.
Последният тип иновация - изместване - се
осъществява, когато е станало възможно модулното производство1 ; разсейването и прекъсването
(радикалната и постепенната поддържаща иновация) се осъществяват, докато производството е
все още интегрирано [10].
Така обособените видове иновации могат да
бъдат определени чрез поредица от тестове. На първо място, авторите на модела предлагат три лакмус-теста за оценка на подривния характер на дадена иновация (вж. Схема №2). Тези тестове предполагат предварително да се намери отговор на три
основни въпроса:
първо, ще намери ли подривният продукт купувачи извън основния пазар на установените в отрасъла фирми.
второ, ще може ли подривният продукт да
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привлече в бъдеще купувачи от основния пазар на
установените в отрасъла фирми.
трето, ще може ли установена фирма да “отговори” на конкурентното предизвикателство на
подривния продукт, т.е. възможно ли е иновацията
да се окаже поддържаща за установена фирма.
Ако иновацията не “издържи” тестовете за
“подривност” се определя към кой вид поддържаща иновация може да бъде отнесена [10].
3. Разграничението между поддържащи и подривни иновации позволява да се формира модел от
следните три части за предвиждане на промените в индустрията [4]:
първо, откриване на сигналите за промяна в
индустрията - има ли надценени купувачи и непотребители, както и фирми, които са готови да се
възползват от създаваните от тези потребителски
групи възможности за бизнес.
второ, разкриване на възможния резултат от
съперничеството между нововъзникващите и установените фирми като се анализира асиметрията
по отношение на мотивацията и уменията.

Лакмус тест №1
Съществува ли възможност
за растеж чрез подривна
иновация?
y Възможността за растеж е:
- ново или уникално приложение извън основния пазар
- нов бизнес модел, насочен
към най-малко взикателните
основни купувачи
y Позволява ли тя на голям брой
купувачи с относително помалки експертни знания да
постигнат желани от тях
резултати?
y Съответствува ли тя на
съществуващите модели на
поведение на купувачите?

Лакмус тест №2
Може ли иновацията да привлече
купувачи от основния пазар?
y Може ли подривната иновация
да стане "достатъчно добра" за
основния пазар или има
бариери за усъвършенствуване:
- Физически ограничения
- Регулаторни бариери
- Икономии от мащаба
y Ще ценят ли основните
купувачи подривния продукт
въпреки неговите ограничения
в сравнене с предложенията на
установените фирми?

Лакмус тест №3
Способна ли е на отговор
установената фирма?
y Дали възможността за отговор
е непривлекателна или
невъзможна (от гл. т. на
вътрешните процеси) за
установената фирма?
y Развива ли иновацията една
независима "мрежа на
стойността", обхващаща
доставчици, търговци и други
участници от веригата на
стойността, в сравнение с
мрежата на стойността на
установената фирма? Ако не може ли технологията да
бъде кооптирана?

Схема №2. Детайлизирани лакмусови тестове за оценка на подривната иновация
1 Авторът разглежда стратегията на изместване като стратегия, която може да бъде отнесена и към подривните иновации - при това едновременно и към подривните стратегии за растеж през нови пазари - на пазара
навлизат нови производители, и към подривните иновации, насочени към ниските сектори на пазара - потребителите получават по-евтин продукт [4].
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трето, разкриване на шансовете за успех на
фирмите с подривна стратегия като се анализират
вземаните от тях стратегически решения (вж. Схема
№3).
4. Първата стъпка в посочения модел предполага разкриването на следните видове сигнали за
промяна в индустрията (вж. схема №4)
4.1. Сигнали, че дадена фирма е създала нов пазар чрез подривни иновации (персонален компютър,
мобифон). Такива сигнали могат да бъдат:
• повишаването на растеж на продажбите на
нов продукт, създаващ нов пазар;
• обхващане на нови потребителски сегменти,
включващи потребители, които търсят нов продукт,
улесняващ за тях правенето на нещо, което не са
могли да правят самостоятелно в миналото (тинейджъри, студенти, притежатели на малък бизнес,
хора от развиващи се страни).
При разкриването на тези сигнали следва да
се отчитат следните особености:
• предлаганият продукт трябва да е в добро
съответствие със съществуващите модели на потребление на купувачите [6]]
• предлаганият продукт винаги е с относително по-ниска цена в сравнение с алтернативен продукт, позволяващ на потребителя да извърши съ-

щата работа за себе си;
• фирмата, предлагаща продукт, създаващ нови пазари, по същество се конкурира срещу непотреблението;
4.2. Сигнали, че са налице подценени купувачи и
са създадени възможности за растеж чрез поддържащи иновации, усъвършенствуващи продуктите,
предназначени за високите сектори на пазара - за
такива сигнали може да се приемат:
• наличието на недоволни купувачи, търсещи
следпродажбени услуги за адаптация на продукта
към техните потребности;
• наличието на купувачи, които са готови да
платят премия към цената за усъвършенствуване
качеството на продукта;
• просперирането на интегрираните фирми.
4.3. Сигнали, че са налице надценени купувачи и
са създадени възможности за растеж чрез подривни иновации, насочени към ниските сектори на
пазара; за такива сигнали се приемат:
• появата на купувачи, склонни да намалят или
преустановят плащането на допълнителна премия
за подобряване на функционалността и надеждността на продукта;
• появата на базирана на цени конкуренция;
• появата на фирми с нови бизнес модели,
характеризиращи се с по-ниски цени и по-бърз обо-

Подривна иновация
(Disruption)
Удовлетворява ли
лакмус-тестовете
за подривна
иновация

Да

Прекъснатост
(Discontinuity)

Не
Да
Това радикално
подобрение ли е?
(радикална
иновация)

Изместване
(Displacement)

Не
Това иновация
в точката на
модулнуст ли е?

Да

Не
Разсейване
(Distraction)

Схема №3. Модел 4D за промяна на индустрията
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Подценени купувачи
Признаци, че фирмите
въвеждат поддържащи
иновации за високите
сектори на пазара

Потребители
Признаци, че фирмите
въвеждат подривни
иновации, създаващи
нови пазари

Сигнали за
промяна
Има ли знаци, че
някои фирми се
възползват от
възможностите за
промяна?

2. Конкурентни
битки
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Надценени купувачи
Признаци, че фирмите
въвеждат подривни
иновации за ниските
сектори на пазара, изместват или се приближават по-плътно до
потребителите

Непазарен контент
Признаци, че непазарните играчи предприемат действия, за да
увеличат или намалят
бариерите пред иновациите

3. Стратегически
избор

Схема №4. Видове сигнали за промяна в индустрията
рот на капитала.
Както вече беше посочено, надценяването на
купувачите и произтичащите от него промени в базата на конкуренцията пораждат три основни форми на промени в индустрията [4]:
• Появяват се подривни иновации, насочени
към ниските сектори на пазара (фирми с нов бизнес модел).
• Появяват се специализирани фирми, които
постепенно изместват интегрираните фирми като
прилагат стратегия на изместване (displacement),
насочени към потребителите от основния пазар, и
предполагаща фокусиране върху производството
на отделни части от продукта или услугата.
• Формират се стандарти и правила, които позволяват на различни производители да създават продукти и услуги, с достатъчно високо качество, за
да удовлетворят минималните изисквания на отделни сегменти от потребители и които позволяват доставчиците да се приближат по-близо до крайните
потребители (Делл).
4.4. Разкриването на възможностите за промяна в
индустрията, създавани от подривните иновации,
предполага и анализ на не-пазарни фактори, като:
законодателни норми, индустриални стандарти, културни норми, състояние на технологичното развитие в страната, интелектуалната инфраструктура
в страната.
Обобщено, сигналите за наличието на различните групи потребители, които са потенциалната

причина за промените в дадена индустрия, могат
да се предоставят по следния начин. (вж. Схема
№5).
5. Втората стъпка в разглеждания модел предполага анализ на конкурентните битки между нововъзникващите фирми с подривна стратегия и установените фирми в отрасъла. Целта на този анализ е да се оцени кои от тези конкуриращи се фирми е по-вероятно да постигнат успех. Анализът е
насочен към идентифициране на силните и слабите страни, както и по слепите петна на фирмитеконкуренти и предполага разглеждане и оценка на:
фирмените ресурси - какво фирмите имат; фирмените процеси - как фирмите използват своите
ресурси, за да произвеждат продуктите, които предлагат на пазара;. фирмените ценности - критериите,
които се използват при вземане на решение за разпределение на ресурсите.
Акцентът при този анализ е поставен върху
разкриването на асиметрията по отношение на мотивацията и на уменията, която съществува между
новосъздадените и установените фирми [5].
Асиметрия по отношение на мотивацията е
налице, когато предприеманите действия имат смисъл за новонавлизащите в отрасъла фирми, но нямат смисъл за установените фирми, поради специфичния характер на техните процеси и ценности.
Когато се появи фирми с подривна стратегия, предлагаща продукти за ниските сектори на пазара или
за непотребители, установените фирми предпочи-
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та да “избягат” във високите сектори на пазара,
вместо да започнат конкурентна борба с новонав-

лизащите фирми.

ГРУПИ
КУПУВАЧИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

КАКВО БИ
МОГЛО ДА СЕ
СЛУЧИ

НЕПОТРЕБИТЕЛИ

Хора, които нямат възможност,
средства или достъп удобно и лесно да
извършат дадена работа за себе си; те
обикновено поемат някого да върши
работата за тях или намират заедно помалко адекватно решение

Подривна
иновация,
създаваща нови
пазари

• Продукт / услуга,
които помагат на хората
да правят по-удобно
нещо, което те вече се
опитват да правят
• Висока степен на
растеж на новите пазари
или нов контекст на
използване на продукта

ПОДЦЕНЕНИ
КУПУВАЧИ
(Undershot
customers)

Купувачи, които използват продукта, но
са фрустрирани от неговите
ограничения; те показват желание да
платят повече за подобряването на найважните за тях изменения на продукта

Поддържащи
иновации за
високите сектори
на пазара
(радикални или
постепенни)

• Нови
усъвършенствувани
продукти и услуги,
предлагани на
съществуващите
купувачи
• Интегрираните фирми
процъфтяват;
специализираните
фирми се отбраняват

НАДЦЕНЕНИ
КУПУВАЧИ
(Overshot
customers)

Купувачи, които спират да плащат за
по-нататъшни подобрения на
качеството, за което преди са
заплащани ценови премии

Подривни
иновации за
ниските сектори на
пазара

• Възниква нов бизнес
модел за обслужване на
най-малко
взискателните купувачи

Изместващи
иновации

• Поява на
специализирани фирми,
насочени към основните
купувачи

Намаляване на
изискващите се
умения

• Поява на правила и
стандарти - широко
разпространени
твърдения за причинноследствени връзки
• Преместване на
доставчиците по-близко
до крайните
потребители

СИГНАЛИ

Схема №5. Характеристика на потенциалните групи купувачи
Тази реакция на установените фирми е предопределена от техните процеси и ценности, които
не допускат през механизма за разпределение на
ресурси да преминат проекти, несъответстващи на

формиралите се ценности [2]. По този начин новонавлизащите фирми са предпазени от конкурентен натиск и могат безпрепятствено да развиват
уменията, необходими за обслужване на надцене-
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ните потребители. Сигнали, че е налице асиметричност по отношение на мотивацията, и че е започнало “отстъплението” на установените фирми
във високите сектори на пазара са: оттеглянето от
ниските сектори на пазара, спиране на стари версии на продукта, фокусиране върху високите сектори на пазара.
Асиметричността по отношение на уменията
се появява поради това, че като правило новосъздадените фирми навлизат на пазара с нов бизнес
модел (по-ниски цени, по бърз оборот на капитала)
и акцентират върху удобство, достъпност, кастомизация. Навлезлите с подривна стратегия фирми
са формирали своя база от “надценени” потребители и в процеса на обслужване на тези потребители са развили умения, които установените фирми
нямат. По този начин, по отношение на потребителите от “подривния” пазар, силните страни на установените фирми се оказват “слабост”. Развитието на тези умения е предпоставка новосъздадените фирми, след като “завземат” ниските сектори на пазара, да се насочат към високите сектори
и да изтласкат от там досегашните лидери.
Разграничението между поддържащи и подривни иновации, както и анализа на асиметричността по отношение на мотивацията и уменията позволяват да се постигне “предвидимост” по отношение на резултатите от конкурентните битки в
отрасъла. При въвеждане на поддържащи иновации конкурентните битки се печелят от установените фирми - тяхната мотивация и умения са в съответствие с потребностите на потребителите от
основния пазар, следователно са тяхна силна
страна.
При въвеждането на подривни иновации, обаче,
конкурентните битки като правило се печелят от новосъздадените фирми; тяхната мотивация и умения са в съответствие с потребностите на потребителите от подривния пазар, следователно, са тяхна
силна страна.
Установените фирми могат да спечелят конкурентната борба, свързана с подривните иновации,
в следните ситуации: когато “оттеглянето” във високите сектори на пазара е невъзможно или
неприемливо; когато новонавлизащата фирма не
формира различен бизнес модел и по този начин
създава условия да бъде “кооптирана” от установената фирма. В тези ситуации установената фирма може да използва два типа стратегии за навлизане на подривния пазар:
• Стратегия, ориентирана към използване на
възможностите за растеж, създадени от подривния продукт - тази стратегия се предприема, като
правило, още в началните етапи на формиране на
подривния пазар и е насочена към заемане на определен пазарен дял на този пазар;
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• Дефанзивна стратегия - насочена към възпрепятстване на навлизането на подривните фирми
на основния пазар на установената фирма чрез въвеждане на подривния продукт в ниските сектори
на своя основен пазар [5].
6. Третата стъпка при разкриване на възможните промени в индустрията е т.н. на стратегическите избори. Целта на този анализ е да се разкрие
създава ли новонавлизащата фирма система за
управление, която осигурява условията, необходими за успеха на подривната стратегия. Основните
насоки на анализа са следните:
• анализ на съответствието между опита, който управляващите са натрупали, и задачите по осъществяването на подривната стратегия [7];
• анализ на степента, в която процесите и ценностите в новосъздадената фирма, стимулират реализацията на подривната стратегия;
• анализ на готовността на инвеститорите да
финансират осъществяването на подривната иновация;
• анализ на съответствието между избраните
от фирмата участници в мрежата на стойността
като доставчици, дистрибутори, партньори и спецификата на осъществяваната подривна стратегия;.
• анализ на готовността на установените фирми да отговарят на заплахата от появата на подривни иновации в отрасъла [2].
7. Разработената теория за създаване на базиран на иновациите устойчив растеж може да се
разглежда като своеобразно допълнение към модела на М. Портър за структурата на конкуренцията в отрасъла. Кристенсен посочва, че изследването на подривната стратегия позволява да се разкрие динамичният аспект на твърдението на М.
Портър, че диференциацията и ниските разходи са
двата основни типа конкурентна стратегия. Моделът
на подривните иновации позволява да се установи,
че стратегията на ниските цени води до високи
доходи, само докато установените фирми, т.е. конкурнетите с високи цени (и разходи) не напуснат
окончателно ниските сектори на съответния пазар.
От този момент конкуренцията на база ниски цени
не позволява постигането на високи печалби и подривните фирми могат да увеличат своите печалби
и да постигнат устойчив растеж, само ако се насочат своевременно към високите сектори на този
пазар [2].
Моделът за подривните иновации позволява
да се допълни с някои динамични аспекти и анализа на структурата на конкуренцията в отрасъла.
Така например, моделът акцентира върху необходимостта да се открият и вземат предвид сигналите,
индикиращи наличието на надценени потребители;
на фирми, ориентирани към обслужването на надценените потребители и тяхното влияние върху кон-
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курентната борба в отрасъла; на новопоявяващите
се шансове за формиране на конкурентни предимства, и на променящите се възможности за спечелване на конкурентните битки в бъдещото.
Моделът на подривните иновации може да се
използва при разработването на стратегия за устойчив растеж както на новосъздадени, така и на
установени в даден отрасъл фирми.
На новосъздадените фирми моделът подсказва някои условия, на които следва да отговаря тяхната стратегия за навлизане на съответния пазар,
за да се спечели конкурентната битка с установените в отрасъла фирми. Две съществени такива
условия са - ориентиране към надценени потребители и създаване на бизнес-модел, който е различен (и не поддаващ се на заимстване) от този на
установените фирми.
На установените фирми моделът също подсказва какви стратегически решения следва да бъдат взети, за да се постигне устойчив растеж чрез
своевременно въвеждане на подривни иновации.
По-важните от тези условия са следните:
• създаване на адекватна организационна
структура (независимо подразделение) за осъществяване на подривната стратегия;
• създаване - в независимото подразделение
- на възможности за формиране на процеси, ценности и култура, различни от тези на основния
бизнес;
• обучение на екипите и персонала в независимото подразделение за същността и механизмите на действие на подривните иновации.
Основното предизвикателство пред установените фирми е създаването на организационни условия за осъществяване на устойчив растеж и чрез
подривни, и чрез поддържащи иновации. Това предполага въвеждането на два различни механизма за

формиране на стратегия - традиционния механизъм за създаване на т.н. преднамерена (delieberete)
стратегия и механизмът за планиране в условия
на неизвестност, който води до създаването на т.н.
възникваща или развиваща се (emergent) стратегия и който е подходящ за управление на подривните иновации.
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ABSTRACT
This article presents a disruptive innovation model and 3-Part model for predicting industry change. In the paper
are described the types of disruption, the signals of industry change, the asymmetries of motivation and skills, that
allow disruptive attackers to enter a market and to win the battle with incumbents, strategic choices required to increase
chance of success.
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Докладът представя някои от по-важните проблеми на осъществявания в света преход към Новата икономика или Икономиката, основана на познанието. Докладът разглежда общите и различните страни на тези две
понятия.
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Феноменът Нова икономика
В доклада се разглеждат някои от по-важните
проблеми на осъществявания в световен мащаб преход към Новата икономика или Икономиката, основана на познанието. В теоретичен и приложен
план са посочени по-важните особености и моменти на този преход в страните от OECD и EС. Разгледани са общите и различните страни характеризиращи двете понятия. Представени са предстоящите реформи в българската икономика, допринасящи за конвергенция с европейската икономика.
В историческия смисъл пазарно-йерархичната,
индустриалната икономика започва да се променя
след Втората световна война. Първоначално през
1946 г. за военни цели в САЩ е внедрен компютърът с памет от 20 думи. През 60-те години започва неговото усъвършенстване, вследствие на което през 70-те години е изобретен микропоцесорът от Гордън Мур, основател на Intel. Той формулира закон, носещ неговото име, валиден и днес
за удвояваната мощност на чипа на всеки 18
месеца. Именно оттогава е и масовото разпространение на персоналния компютър. През 80-те години в действие влизат вътрешно фирмените,
Интранет-мрежи, а в началото на 90-те години
Интернет-мрежата е факт.
Всичко това е резултат на Дигиталната революция, която коренно променя облика на индустриалната икономика и е причина за появата на различни определения, характеризиращи я като постиндустриална, мрежова, информационна, Интернет-икономика, Икономика на познанието, Биономика, Нова икономика и пр. Прегледът на всички
тях в научната литература сочи, че най-предпочитани са определенията Нова икономика и Икономика, основана на познанието. Първото е широко
лансирано в страните от ОEСD и САЩ, вкл. Южна
Корея, Сингапур, Тайван и др., а второто определение присъства в документите на Европейската
комисия.
“Кръстникът” на Новата икономика е Аlfred
Malabre - младши, който през 1989 г. за пръв път
използва този термин. По този повод в своята известна книга Steven A. Waller “The Real World of
the New Economy” пише, че изборът на този термин е най-точен, тъй като е всеобхващащ и при

това насочва вниманието към новите проблеми в
променящата се икономика, както и към тяхното
своевременно решаване в теоретико-приложен
план 1. А това е от изключително значение за изпреварващото развитие на теорията спрямо практиката, за да може да се действа “на светло”. През
90-те години в първото американско електронно издание “Encyclopedia of the New Economy” се прави
опит за дефиниция на Новата икономика като феномен от глобален мащаб и като най-всеобхватна,
комплексна и гъвкава система, която някога е
функционирала2. Изрично се подчертава, че тя се
предхожда от индустриализма, който вдъхновява
няколко поколения работници да инвестират в собственото си и на децата си образование. Това е
част от сценария, според който се формира “основата за следващия голям скок: от създаване на материалния свят и към благоприятни условия за свободен избор на квалификация, бизнес, работно
място, начин на живот и пр.”3. Хората и компаниите,
представляващи Новата икономика - от Бил Гейтс
до индийските програмисти в Bangalore - са днешният й революционен авангард. Разместванията и
промяната се осъществяват със скоростта на светлината. “Колко далеч ще отиде тази своебразна
революция? … Досега всичко постигнато показва,
че вече няма заден ход – въпреки люшканията, резултатите сочат възходяща посока”4.
В по-нататъшната редакция дефиницията на
Новата икономика е разширена като се изтъква, че
при нея “хората работят предимно със собствените си мозъци, вместо с ръцете си” и, че за разлика
отпреди тя отразява: (1) света на глобалната конкуренция не само между продукти, но и между всички видове услуги (вкл. банкови кредити), които “не
могат да бъдат опаковани и експедирани като стоки”; (2) реализираните идеи и инвестиции са в нови
концепции, вместо в машини за масово и едросерийно производство; (3) бързите промени коренно
различават Новата от индустриалната икономика
(толкова, колкото индустриалната се отличава от
предшестващата я аграрна икономика); (4) функциониращите географски неограничени пазари, на
които влизането и излизането е свободно5.
Освен всичко това, “Новата икономика е носител на безпрецедентна сила за всеобщо обнов-
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ление, глобални пазари и за нови източници на богатство. В основата й са познанието, Дигиталната
революция, информацията, компютъризацията и информационно-комуникационните технологии, мрежовата форма на организация и управление, механизмите на взаимодействие и координация, ожесточената конкуренция, преобладаващият дял на нематериални активи и пр”6.
Известният американски анализатор Robert
Atkinson от Института за прогресивна политика
(Progresive Policy Institute - PPI) допълва, че Новата
икономика се основава върху развиващото се
познанието, което е ключът към нарастващия мащаб на производство за по-съвършени продукти и
услуги, съдържащи иновационни идеи и технологии. Това е икономика на постоянната промяна.
Рискът и несигурността са правило, а не изключение. Това е и икономика, при която пазарно-йерархичните организации са заменени от свързани в
мрежа компании. Но най-важното за Новата икономика е нарастваща степен на производителност,
доходи и заетост, предимно базирани върху познанието, на авторитета и свободата на работещите,
на инвестиционния капитал и информационния
достъп7.
В разработения проект за развитие на Новата
икономика под ръководството на R. Atkinson се дава и отговор за избора на това определение, а не
на “Икономика на познанието”. Независимо от
единомислието, че познанието е дефиниращият
аспект, по-целесъобразно е използването на термина Нова икономика, тъй като то (познанието) се
формира в две основни групи дейности или индустрии. Аргументите за тази констатация са два:
първо, тези индустрии на познание осигуряват движението на всякакъв вид информация. Вече ясно е
очертана групата, съставляваща индустриите за
създаване и приложение на информационни технологии, софтуер, хардуер и съпътстващите ги професии от изследователи, инженери, програмисти
Web-дизайнери, които са в основата на създаване
и разпространение на нови продукти и услуги.
Именно те изпълняват главната роля в изследователската дейност, развитието и дизайна на информационната осигуреност и ефективното стопанско
развитие. При Новата икономика тяхната роля е подобна на инвестирания капитал в машини и съоръжения в бързо развиващите се отрасли при индустриалната икономика. С други думи, при Новата
икономика компаниите, създаващи познание във
вид на продукти и услуги са «машините за икономически растеж”. Второ, нараства ролята на информацията чрез мрежовата форма на организация, управление и координация в икономиката на
всички равнища. Тук става въпрос за следващата
група от съвременни индустрии – телекомуникации,

управление, образование, реклами, застраховане,
банкиране, електронен бизнес и пр. Наред с тях,
възникват нови или се променят досега съществуващи професии. Всички тези индустрии са продукт
на ново поколение, което не само създава, но и
внедрява познанието и информацията, поколение,
осигуряващо небивали досега успехи.
Нарастващата роля на науката и информацията, на тяхното приложение е причина за увеличаване на нематериалния, неосезаемия капитал за
сметка на материалния при индустриалната
икономика. Тази тенденция променя и поведението на борсовите играчи, предпочитащи скъпите акции на компании с преобладаващ дял от нематериални активи (висококвалифицирани специалисти,
научно-изследователска база и значими постижения, потенциал за бързо променящ се асортимент
от предлагани на пазара продукти и услуги, утвърдени и юридически защитени търговски марки, опит
за успешен и печеливш фирмен мениджмънт и
пр.). Не е пречка и първоначалната невъзможност
за счетоводно отчитане на техния принос, както и
на възникналия “Productivity paradox”, (разпознат
и идентифициран едва в края на 90-те години от
нови статистически методи и показатели.
В тази насока голям принос има екипът на
посочения горе американски институт (PPI), който
от 1998 г. насам публикува първото електронно
статистическо издание, представящо групи от нови индекси за развитие на Новата икономика в
САЩ8
Интерес представлява и натрупаният вече опит
в държавите от OECD, които разработват и изпълняват така наречените национални системи за иновации (NISs) за преход към Новата икономика. В
тях акцентът е поставен върху националната и съвместната организационна рамка за стимулиране
на иновациите, допринасящи за утвърждаването на
Новата икономика. Важно място заема конкретизацията на основните компоненти на NIS и тяхното
институционализиране на държавно и междудържавно ниво. Център на внимание е съдържанието
и оценката на концепцията за NIS, нейните особености и приложение в национален и наднационален мащаб до степен на основна тема за държавите от OECD, отразена в съвместния “Проект за NIS
на страните от OECD”9. Неговото изпълнени създава благоприятни условия на: (1) систематизирано и интензивно внедряване на научни постижения;
(2) общи стратегии за комбиниране на нови поколения технологии в редица отрасли; (3) потенциал,
осигуряващ икономическа либерализация и технологично сътрудничество. Всичко това допринася за
успешната реализация на приетата концепция за
национални иновационни системи10. Те се допълват от подробна каталогизация на технологичните
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нововъведения, както и от изчерпателни анализи.
По този начин се осигурява провеждане на единна
политика за координация и съвместно изпълнение
на NISs, допринасящи за по-бързото изграждане на
Новата икономика в страните от OECD11
Доказана истина е, че в световната история
развитите държави винаги са заемали място на технологични лидери, по чийто стъпки вървят останалите в ролята на последователи. Техните успехи
или неуспехи са в границите на съществуващата
технологична дистанция. Обикновено изостаналите икономики се задоволяват с внесени от чужбина
технологии, които в някои случаи са извадени от
употреба. Въпреки това, тяхното придобиване и
внедряване изисква твърде големи инвестиции. За
ограничаване на подобна практика и догонване на
напредналите държави е разработена специална
система за иновационно развитие (SID)12. Между
SID и NIS съществуват основни разлики, които накратко могат да се формулират по следния начин:
(1) резултатите от иновациите са по-важни, отколкото самия иновационен процес поради ефекта от
създаване на нова организационна, технико-технологична и продуктова структура; (2) предпочитат
се частични и по-лесно постижими иновации, в
сравнение с цялостни и радикални технологични
промени13. Но най-важно е, че изпълняваната SID
съдейства за преход от пасивен към активен
подход. Активният е свързан с предварителна подготовка и солидно обучение на местни специалисти.
Тяхната квалификация осигурява не само привличане и компетентно обслужване на внедряваните
технологии, но и потенциал за по-нататъшното им
усъвършенстване14. Активният подход пряко влияе
и върху нарастващата способност на икономиката
да постига определен растеж, заетост и доходи,
които положително влияят върху жизнения стандарт
на работната сила. Главен инициатор на този подход е правителството, чиято политика се основава
на сериозна подготовка на три аналитични нива: (1)
конкретизиране на целите и функциите на системата за иновационно развитие; (2) разработване на
стратегия и програма за управление в контекста
на тези цели и функции; (3) определяне на участниците, респ. институциите и бизнеса, както и на
тяхното обвързване в система за колективно използване на единни лостове и механизми за изпълнение на SID. Наред с всичко това, държавата се ангажира с активна политика за привличане на преки
чуждестранни инвестиции (FDI), от една страна. От
друга, разработва и налага за изпълнение на правно-нормативна уредба, осигуряваща благоприятна
за инвестиции бизнес среда, вкл. за защита на интелектуалната собственост. В тази насока правителството има и отговорната роля за: (1) създаване на подходящи условия за подготовка на необхо-
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димите специалисти; (2) набавяне на достатъчен
по обем капитал за обезпечаване на изпълнението
на SID; (3) обективна оценка и избор на варианти
за внедряване на чуждестранни технологии; (4) осигуряване на изчерпателна информация за предпочитаните чуждестранни оферти (по технически и
ценови параметри) на вносно оборудване.
Разбира се, че всичко това като подготовка,
организация, преговори, сключване на изгодни договори и пр., коства огромни усилия и напрежение.
Но само така може да се осигури дългосрочно и
успешно развитие на изостаналите икономики и да
се намали дистанцията спрямо напредналите
икономики. В международната практика типични
примери за успешно изпълнение на SID са Южна
Корея, Сингапур, Тайван, Индия и др.14
В САЩ през м. септември 1993 г. Интернет
е реален факт с два милиона потребители. През
следващата година те са пет пъти повече с ясно
очертана тенденция на постоянно и изключително
бързо увеличаване в интензивно разширяващата се
мрежа. Това е основателна причина за сериозно
безпокойство в Европа. През 1996 г. е създадена
специална група към ЕК, която изготвя доклад за
решения и мерки в отговор на променената
ситуация. През 1997 г. е обсъден на най-високо
ниво от лидерите на европейските държави15. В него се изтъква необходимостта от преход на Европа
към информационно общество, изграждане на информационно комуникационен сектор всеобщ информационен достъп, развиване и внедряване на
информационно-комуникационни технологии и др.
Основната цел е повишаването на производителността, растежа, заетостта и квалификацията на
работната сила; всеобщият характер на методите,
организацията и съдържанието на извършваните
чрез мрежата дейности. Подробно са представени
и характеристиките на различните видове електронен бизнес; изтъкната е новата роля на правителствата при бъдещото развитие на информационното общество и икономиката. Посочени са предстоящите трансформации и очакваните от тях положителни ефекти за бизнеса – повишаване на производителността, растежа, и заетостта, на доходите
и жизнения стандарт. Изрично се подчертава, че в
мрежата могат да се осъществяват дейности от
страна на всички икономически сектори и отрасли.
На тази основа са формулирани общите насоки на
европейската политика в синхрон с целите на националните политики – “висока конкурентоспособност, растеж и просперитет, заетост и социална сигурност - на всяко равнище в общността”16
През м. март 2000 г. в Лисабон специална
група на високо равнище към ЕК представя за обсъждане доклад и пакет от мерки за реформи, осигуряващи развитието на европейската “Икономика,
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основана на познанието”. Основната цел е тя да се
превърне в най-конкурентната и динамичната икономика с устойчив растеж, с по-висока заетост, подобри условия на труд и социално сближаване17.
Така се поставя началото на “Стратегията от Лисабон”, като единодушен отговор на европейските
държавни лидери за необходимостта от реформи
с важни последици за общността и за посрещане
на предизвикателствата от САЩ и останалите държави от OECD. Повече от ясен е фактът, че ефективността от бъдещите мерки зависи от общ
подход, прилаган от всички държави-членове на съюза в различните области в икономиката. През м.
юни 2001 г. в Гьотеборг по решение на ЕК към
Лисабонската стратегия са включени и социалноикономическите измерения за подобряване на околната среда. Правителствените лидери на страните
от ЕС приемат за изпълнение съгласувани реформи, макар да е известно, че пред отделните държави има различни социално-икономически предизвикателства.
В края на 2004 г. при направения средносрочен преглед се установява, че във връзка с Лисабонската стратегия са изразходвани средства, надхвърлящи астрономическата сума от EU 100 млрд.
при крайно незадоволителни резултати. Структурните реформи са мудни, производителността, растежът и заетостта са далеч от предвидените.
Същевременно застрашително са се увеличили
разходите за издръжка на застаряващото население и за разширяване на ЕС. Околната среда е в
още по-лошо състояние отпреди. От доклада на Wim
Kok и проведената по него дискусия е направена
общата констатация относно провала на Лисабонската стратегия, за необходимостта от нови инициативи за ускоряване на реформите и за по-силно
партньорство, между страните в ЕС, между публичните институции и социалните партньори18.
Единодушно е решението, че Стратегията от 2000
г. трябва да се ревизира, да й се даде нов старт,
фокусиран върху две основни цели – по-висок устойчив растеж и по-голяма заетост. Изтъкнато е,
че те са ключови при решаването и на останалите
проблеми в европейската икономика и околната
среда. В приетата през м. 2005 г. обновена
Стратегия изрично е подчертана неотложната роля
на структурните реформи, както и на комплексното им осъществяване. По този начин е очертана
дългосрочната перспектива за успешно изпълнение на Лисабонската стратегия и прогнозирането
на произтичащите от нея ефекти до 2025 г., част
от които и до 2040 г.19.
Характерно за обновената Стратегия е стесняването на нейната рамка, осигуряваща по-голяма конкретност и ясен фокус върху растежа,
заетостта, околната среда и социалната сигурност.

Приети са реформи в следните области: (1) пазари на продукти и на капитали; (2) инвестиции за
развитие на “Икономиката, основана на познанието”; (3) пазар на труда; (4) социална политика; (5)
околна среда. Направени са и препоръки за
условията, влияещи върху подобряването на макроикономическата структура и необходимостта от
постигане на по-високи резултати. Всичко това е
важна крачка в системното проучване на източниците и възможностите за промени, осигуряващи нарастващ потенциал и способност на съюза за изграждане на европейската Икономика, основана на
познанието, респ. на ревизираната Лисабонска
стратегия. На тази основа е целта за постигане на
по-висок жизнен стандарт на европейските
граждани. Подчертано е, че той е зависим предимно от динамиката на основните показатели за
доходи, респ. богатство и тяхното по-справедливо
разпределение, както и от качеството на околната
среда. Нарастващите доходи на човек от населението трябва да повишават качеството на живота.
Техният размер да е в пряка зависимост от: (1) равнището на производителността; (2) нарастването
на дела на активно заетото спрямо незаетото
население. Първото осигурява увеличаване на ефективността и иновационния капацитет на производството, докато второто отразява мащаба на разкритите и заетите работни места. Именно такава е генералната линия за решаване на проблемите от
Лисабонската стратегия.
В нея са посочени и някои трудностите по измерване на ефектите от предвидените реформи
поради: (1) разнородния характер на предприеманите мерки на национално ниво; (2) допуснатото
вече изоставане и различната скорост за неговото
преодоляване; (3) усложненията, предизвикани от
неблагоприятната световна конюнктура; (5) възможните отстъпления или компромиси на национално – микро- и макроравнище, забавящи общия темп
на производителност, растеж и заетост; (6) краткия период, който остава до 2010 г. Тези, както и
други трудности е вероятно да усложнят реформите и да повлияят на очакваните ефекти от изпълнението на Лисабонската стратегия.
Въпреки тези и други затруднения, страните
от OECD и ЕС чертаят общ път на сегашния и бъдещия стопански просперитет. Независимо от факта,
че едните го определят като Нова икономика, а другите - Икономика, основана на познанието. Обща е
и целта за повишаване на производителността, растежа и трудовата заетост. Единодушна е и оценката на важните фактори на производството като
познанието, информацията, информационно-комуникационните технологии, компютъризацията др.
Общ е и стремежът към утвърждаване на мрежовата форма на организация и управление на биз-

Феноменът Нова икономика

неса, на механизма за координация на всички равнища на икономиката, на непосредствената връзка между науката и практиката. Обща е и тенденцията на успешно развитие на всички видове електронен бизнес. Факт е и високата квалификация на
човешките ресурси, на тяхната мобилност, свобода на избор на местоживеене и работа, на заинтересованост от екипна и печеливша дейност, на повишаване на доходите и благосъстоянието.
Налице е и обща тенденция на бърза смяна
на технологии, материали и продукти. Факт са и
свободните от всякакви бариери пазари с присъствие на конкурентоспособни участници, знаещи цената на агресивната и безпощадната конкуренция.
Няма различия и по възникването на нови високотехнологични и Интернет сектори, в които влизат
компании с преобладаващ дял на нематериалните
активи, чийто акции са най-предпочитани на фондовите пазари. Те все повече привличат инвестиции и от компании, принадлежащи към “старите”
отрасли, прозрели истината, че това е правилният
път към успешен бизнес.
Между Новата икономика и Икономиката, основана на познанието, общи са и редица трудности.
Една от тях е прилагането на методологията и инструментариума на неокласическата теория, присъща на изследванията при индустриалното стопанство. Разбира се, че се правят опити за приспособяването й към новите реалности, но голяма част от
тях са безуспешни. В крайна сметка се осуетяват
сериозните усилия за осигуряване на надеждни теоретични основи, преведени на езика на практиката.
Това е крайно опасно за провежданата политика,
за своевременните реакции и правилната насока
на осъществяваните икономически трансформации. Тук е достатъчно само да се напомни сгромолясването на Nasdaq в началото на века. Безуспешно се търсят и верните отговори относно разминаването между счетоводната и борсовата
стойност на високотехнологичните и Интернет-компании в съотношения от 1:5 до 1:20. Явни са и трудностите за определяне на величината на разходите
за взаимодействие в мрежата, изместващи транспортните и др. разходи. Всеизвестен е и мистериозният “парадокс на производителността”.
Тези, както и много други общи затруднения
поставят на дневен ред не приспособяването или
частичните корекции на неокласическата теория, а
създаването на нова теория за цялостно и обосновано решаване на настоящите и бъдещите икономически предизвикателства. Всичко това е още понеобходимо, тъй като съвременното стопанско развитие е свързано с шокове, предизвикани от технологични открития, тяхното бързо усвояване и морално остаряване. Все по-ожесточена е и конкуренцията, изискваща ново бизнес поведение, бързи ре-
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акции за пренастройване и трансформации –
организационни, процесни, иновационни, продуктови и пр. Всичко това е причина да се установи и
друга обща черта между Новата икономика и Икономиката, основана на познанието – задълбочаващата се тенденция на различни по вид и степен на
интензивност рискове. Или, колкото по-развита е
икономиката, толкова по-рискова е бизнес средата.
Това провокира възникването на нова научна дисциплина за управление на корпоративните рискове.
Но и тя не може да компенсира отсъствието на
ефективна икономическа теория, а още по-малко
да неутрализира посочените горе затруднения.
От друга страна, използването на двата термина - Нова икономика и Икономика, основана на
познанието характеризират различията, отнасящи
се до: (1) изходната база – научна, материална,
капиталова и технологична; (2) възможностите за
инвестиране в изследователски проекти и тяхното
внедряване; (3) размера на инвестициите за развитие на науката и за формиране на нови икономически сектори, както и за обновяване на съществуващите; (4) скоростта на осъществяваната иновационна дейност; (5) условията за приспособяване
на образователната система към потребностите на
трудовия пазар. Зад тези различия е и тревожното
изоставане на европейската икономика (от тази на
САЩ и останалите държави от OECD), предизвикано от недостатъчните по обем инвестиции за
преструктуриране и обновяване; традиционното придържане към социалния модел; неблагоприятната
световна конюнктура; високите разходи по разширяването на ЕС; тревожното нарастване на застаряващото нетрудоспособно население и пр. Европейското определение подчертава и недостига, а
оттам и необходимостта от по-висока степен на
“производство” на знания за технологично и икономическо развитие. В крайна сметка, важен е проблемът не само за догонване, но и за изпреварващо
развитие на европейската икономика в определения от Лисабонската стратегия срок до 2010 г. При
успех е твърде вероятно да остане едно определение – Нова икономика.
В контекста на Лисабонската стратегия трябва да се впише и българската икономика, макар и
от значително по-ниски стартови позиции. Това налага да се доразвият досегашните й постижения,
за да се ускори реалната конвергенция с ЕС и глобалния пазар. Да се ограничи съществуващият разрив на производителността, инвестициите, доходите и жизнения стандарт. В тази насока предстоят
важни и неотложни реформи в следните области:
(1) Повишаване на количеството и качеството
на човешките ресурси, допринасящи за нарастване на производителността, а оттам и на износа на
продукти, съдържащи висококвалифициран труд.
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Оттук произтича необходимостта от бърза и ефикасна реформа на образователната система (на
всички нива), осигуряваща реално подобряване на
човешките ресурси, отговарящи на изискванията на
трудовия пазар. В тази насока са и проблемите за:
повишаване на ефективността на разходите за
образование; въвеждане на механизъм за обратна
връзка между трудовия пазар и образователната
система, отговаряща на неговите потребности от
достатъчни по количество и с високо качество кадри.
(2) Интензивно обновяване и разширяване на
транспортната и информационно-комуникационната инфраструктура, улесняваща ефективното развитие на бизнеса, вкл. на неговата електронизация.
(3) Реформиране на публичния сектор до степен на рационално и прозрачно управление, по-нататъшно преструктуриране на публичните разходи
с оглед на правилното им разпределение и
оползотворяване.
(4) Повишаване на ефективността на пазара
на труда. Тук е необходимо в най-кратки срокове
да се намали сега действащата данъчно-осигурителна тежест върху доходите с цел бизнесът да
разкрива повече работни места, заемани от активно търсещи и мотивирани за тях специалисти и
работници.
(5) Ускорено усъвършенстване на законодателната и съдебната система, опростяване на правно-нормативната уредба и сближаването й с европейската практика.
Очевидно е, че така повдигнатите проблеми
са от изключителна важност. Тяхното решаване е
гаранция за по-бързо достигане на технологичен и
икономически потенциал за повишаване на производителността, растежа и заетостта, рефлектиращи в по-високи доходи като основа на нарастващ
жизнен стандарт. Това е настоящият и бъдещият
дневен ред в глобален мащаб. Крайно време е той
да се приеме и от нас, защото другата алтернатива е назад в безвремието, апатията, мизерията и
десоциализацията, което е недопустимо в ХХ век
– векът на феномена Нова икономика.
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В доклада е разгледана ролята на информацията за състоянието на околната среда, нормативното й уреждане в Закона за опазване на околната среда и значението на реалния достъп до информация в съвременното
общество.
Разкрита е връзката между реалния достъп до информация и устойчивото развитие.
Извършен е критичен анализ на несъвършенствата на нормативната уредба в тази област.
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Животът ни непрекъснато е съпътстван от екологически проблеми. Информационните емисии отбелязват по-значимите от тях. Традиционно управляващите ни уверяват, че всичко е наред и че не се
очакват отрицателни екологически последици. Рядко
може да се чуе мнение на независими експерти,
тъй като те нямат достъп до пълната информация.
Официалната информация по острите екологически проблеми е или непълна, или неточна, или
тенденциозна, или подвеждаща.
Понастоящем действащото законодателство
у нас не ни дава необходимите юридически гаранции за такъв достъп. Възможностите за съдебни
действия при отказ на достъп до информация за
състоянието на околната среда са ограничени.
Разбира се, проблемите на настоящето са поосезаеми, но нека да погледнем и напред. Екологическите проблеми са проблеми както на настоящето, така и на бъдещето. Притежаването и ползването на информация за състоянието на околната среда има решаващо значение за ефективното
използване на природните ресурси и опазването на
околната среда от всички участници в този процес.
Обемът и качеството на предоставяната информация обикновено е показател за състоянието
на обществото. Достъпът до информация е индикатор за демократичността в държавата.
По време на аварията в Чернобилската АЕЦ
именно ограничаването на информацията за причините и размерите на бедствието, както и за необходимите мерки за защита, бяха основната причина за неблагоприятните последици.
След аварията законодателят обърна сериозно внимание на тази пренебрегвана област и бяха
приети редица разпоредби, регулиращи достъпа до
необходимата информация. Понастоящем глава
втора от Закона за опазване на околната среда 1 е
посветена изцяло на отношенията, свързани с информацията за околната среда.

Съгласно чл.19 от закона информация за околната среда е всяка информация в писмена, визуална, аудио-, електронна или в друга материална
форма относно:
• състоянието на компонентите на околната
среда и взаимодействието между тях;
• факторите, които замърсяват или увреждат
околната среда, както и дейностите и/или мерките,
които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху компонентите на околната среда;
• състоянието на човешкото здраве и безопасността на хората, доколкото те са или могат да
бъдат засегнати от състоянието на околната среда;
• обекти на културно-историческо наследство,
сгради и съоръжения, доколкото те са или могат
да бъдат засегнати от състоянието на околната
среда;
• анализ на разходите и ползите и други икономически анализи във връзка с околната среда;
• емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда.
Ползватели на екологична информация са
граждани, обществени организации, предприятия и
държавни структури.
Основната норма, имаща всеобхватен характер, се съдържа в чл.17 от ЗООС: “Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес”.
Формулировката би обнадеждила всички, които желаят да са добре информирани за състоянието на околната среда. Следващите текстове на закона обаче, в значителна степен обезсилват универсалния характер на цитирания член.
Съгласно чл.20 от ЗООС достъпът до информация за околната среда може да бъде отказан в
случаите, когато се иска:
1. класифицирана информация, която представлява държавна или сбужебна тайна;
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2. информация, която представлява производствена или търговска тайна, определена със закон;
3. информация, която представлява интелектуална собственост
4. информация, която представлява лични данни, ако физическото лице, с което е свързана тази
информация, не е съгласно с разкриването й, и съгласно изискванията, предвидени в Закона за защите на личните данни;
5. информация, която би се отразила неблагоприятно на интересите на трето лице, което е предоставило исканата информация, без да има правно задължение да го направи и без да може такова
задължение да му бъде наложено, и когато не е
съгласно с предоставянето на информацията;
6. информация, която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на околната среда.
В алинея 4 на цитирания член е предвидено,
че при вземане на решение за отказ за предоставяне на посочената по-горе информация компетентният орган отчита обществения интерес от разкриването на тази информация.
Всичко това на юридически език означава частично обезсилване на общата формулировка на
чл.17 от ЗООС.
Казано накратко, направена е голяма крачка
напред, но все още законът не гарантира получаването на достоверна, пълна и своевременна информация за околната среда от всички правни
субекти.
В ЗООС е предвидено информацията за околната среда да се предоставя в срок до 14 дни от
датата на уведомяване на заявителя за решението
на компетентния орган за предоставяне на достъп
до исканата информация.
В случаите на ограничен достъп наличната информация за околната среда се предоставя в частта й, която е възможно да се отдели от ограничената за достъп информация.
МС ежегодно внася в Народното събрание доклад за състоянието на околната среда, предложен
от министъра на околната среда и водите, който
след приемането му го публикува като годишник
за състоянието на околната среда.
При аварийни или други замърсявания, лицата,
извършили нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на нормите, са длъжни незабавно
да уведомят съответните областни управители, кметовете на съответните общини, РИОСВ, басейновите дирекции и органите на Държавна агенция
“Гражданска защита”, а при промяна на радиационната обстановка – и Агенцията за ядрено регулиране. Посочените компетентни органи са длъжни незабавно да уведомят МЗ и засегнатото население за настъпилото наднормено замърсяване, ка-

то предложат мерки за защита на човешкото здраве и на имуществото.
На практика тези разпоредби не винаги се
спазват, а същевременно не се и санкционират.
Съгласно чл.27 от ЗООС отказите за предоставяне на информация, необходима на лицата за
подготовка на защитата им в някое от производствата, предвидени в този закон или в друг закон,
се обжалват по реда, предвиден в Закона за административното производство2. Това пък означава,
че ако едно лице, на което е отказана информация
за околната среда, обжалва отказа, трябва да
доказва, че информацията му е необходима за подготовка на защита по някакво друго производство.
Ако не успее да докаже горното и обжалването е
по административен ред, най-вероятно горестоящият административен орган ще остави жалбата без
уважение, а при съдебно обжалване съдът ще прекрати производството поради липса на правен интерес.
Ако се направи сравнение между чл.15 от отменения ЗООС от 1991г. и чл.27 от сега действащия ЗООС от 2002г., се вижда, че е направена крачка назад от гледна точка на юридическите гаранции за реализирането на правото на достъп до информацията за състоянието на околната среда.
Вътрешното ни законодателство не е изцяло
приведено в съответствие с ратифицираната от
Република България и влязла в сила от 16 март
2004г. Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането
на решения и достъпа до правосъдие по въпроси
на околната среда3. Съгласно чл.4.4.h от конвенцията основанията за отказ трябва да се тълкуват
ограничително. Това положение би следвало изрично да се включи и в текстовете на нашето законодателство.
Политиката на Европейския съюз в областта
на околната среда има за цел да насърчи устойчивото развитие и да опазва околната среда за настоящото и бъдещите поколения4.
С приемането на Директива 2003/4/ЕС на
Европейския парламент и Съвета от 28 януари
2003г. относно достъпа на обществеността до информация за околната среда и отменяща Директива
на Съвета 90/313/ЕЕС5 бяха въведени някои допълнителни изисквания.
Чл.6 от Директивата съдържа гаранции за достъп до правосъдие в случаите на отказ на предоставяне на исканата информация.
Въвеждането на европейското право в областта на околната среда в националното законодателство, както и неговото прилагане са основни
изисквания в процеса на присъединяване. Изпълнението на тези изисквания ще допринесе в значи-

Околна среда, информация, устойчиво развитие ...

телна степен за устойчивото развитие на околната
среда у нас.
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В този доклад се предлага за обсъждане идеята за усъвършенстване на политическия процес с
оглед на повишаване на ефективността и ефикасността на публичния сектор в икономиката чрез
включване в него на формален колективен субект
представляващ не избирателите, а същите тези хора но вече като реални потребители на публичните
блага, който субект да се яви равностоен партньор
на партоструктурата в размяната на публични блага за данъчна цена /тук и по-нататък, по аналогия
със сполучливото наименоване “техноструктура”
на корпоративното управление, направено от известния американски икономист Дж.К.Гълбрайт, ще
използваме за синоним на избраните от гласоподавателите парламентаристи и назначената от последните бюрокрация в публичния сектор понятието
“партоструктура”/ /1/. Тази идея кристализира от
практиката и аргументите в нейна подкрепа са достатъчно убедителни. Нека сега накратко разгледаме характеристиките на сегашния политически процес и публичен сектор и аргументите в полза на
идеята.
1. Известно е, че в смесената икономика оскъдните ресурси на страната и произведените блага се разпределят от два механизма – частен и
публичен. По обща оценка в сектора на частния механизъм ефективността е сравнително висока. В
този сектор конкурентно формираните цени чрез
стимулите, които предлагат, успешно направляват
активността и действията на обособените, преследващи личния си интерес, субекти. По сериозни са
проблемите в другия сектор, където се прилага публичния механизъм и чрез който хората пак реализират лични интереси, но ги реализират заедно, извършвайки съвместно и чрез свои представители
икономическите избори, които избори обаче не се

оказват така ефективни и ефикасни.
Изучаването на проблемите свързани с ефективността и ефикасността на публичния сектор е
твърде важен и открит въпрос. Защото, този сектор не само е огромен, но и в асолютни измерения,
с ръста на брутния продукт, постоянно нараства.
Например, в една развита страна каквато е Франция, годишните държавни разходи превишават 50%
от произведения национален продукт. У нас тези
разходи са около 40% от размера на произведения годишен брутен вътрешен продукт /БВП/. В абсолютни цифри това прави около 16-17 млрд. лв.
От този сектор на икономиката населението получава множество жизнено важни блага, като необходимите закони и нормативи, явяващи се правила
на пазарната икономика, сигурност и ред, здравни
и образователни услуги, отбрана, голямата част от
социалната инфраструктура, опазване на екосистемата, социални помощи, и пр. Ако изброяването
продължи, много хора ще останат изненадани какъв солиден и с нищо незаменим дял заема секторът в задоволяването на потребностите им.
Основният проблем на сектора се свежда до
невъзможността на публичния механизъм /публичните избори/, какъвто е той сега, да осигури максимизиране на изгодите от единица общи ресурси.
Този извод не се нуждае от доказателства, защото
е очевиден. Например, българските граждани плащат данъци, плащат такси за административни и
други услуги, ала насреща получават закони, които току що приети, вече се оказват нуждаещи се
от поправки, получават вместо сигурност, несигурност за своето имущество и дори за живота си,
получават некачествени здравни услуги, а някои дори не получават такива, получават неконкурентно
образование, мъчителни административни услуги,
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съпроводени със загуба на много време и дори принуждаващи клиентите да си послужат с корупционни техники и т.н. Казаното не е само наш, български проблем, но у нас получи болезнен израз.
2. Ефективното и ефикасно функциониране на
публичния механизъм и на сектора е от значение
не само за задоволяване на много от потребностите на индивидите, но и за просперитета на цялата
икономика. Това заключение следва да бъде подчертано. Днес по разни причини, от много места у
нас, най-вече от страна на политическия елит, се
насажда в масовото съзнание точно обратното, а
именно, че всичко зависи от свободния пазар и от
частните избори. Ръководени от партийни, групови
и лични интереси и изгоди, политиците загърбват
поуките на практиката, а и не се вслушват в това,
което говорят световните авторитети. Например, в
доклад на тема “Държавата в променящия се свят”
/1997/, Световната банка изрично посочва, че без
ефективна държава, днес не е възможно “устойчиво ... икономическо и социално развитие” на нито
една страна, че “ефективната държава” в икономиката “ “не е разкош, а жизнена необходимост”.
А администрацията на президента на САЩ Бил
Клинтън в доклад относно прогнозите за икономиката на ХХІ век определя ролята на държавата и
държавния сектор в бъдещата икономика като “критична” /2/. Посочените тук авторитетни институции
са убедени, че държавата, респ. ефективният публичен механизъм и публичен сектор, играят и ще
играят днес и в бъдеще в пазарната икономика роля,
от която в крайна сметка зависи състоянието на
цялата икономика. Затова и в теорията, дълго обсъждания проблем за размера на държавния сектор, за “минималната държава”, вече се замества
от друг, особено актуален –“за политиката като обмен”, за “предприемаческото правителство”, за
“ефективната държава в икономиката”.
3. Причините за неефективността на публичния механизъм на разпределение на общите ресурси не са в качествата на субектите на този
механизъм. Те не са нито в характеристиките и
качествата на гласоподавателите, нито в тези на
избраните парламентаристи и назначената от последните бюрокрация, т.е. в партокрацията /макар и
това да е някаква причина/, а са скрити в несъвършенството на политическия процес в демократичната държава, който процес позволява на избраните парламентаристи и бюрокрация да го използват
повече или по-малко в партийна, групова и лична
изгода.
Трябва да се съгласим с извода на теоретиците на “обществения избор”, че политиката, респ.
политическият процес в демократичната държава,
е в някаква степен аналог на обикновения пазар. За
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тази аналогичност нобеловият лауреат Дж. Бюкенън
пише така: “Политиката е сложна система на обмен между индивидите, в която последните колективно се стремят към достигане на своите частни
интереси, тъй като не могат да ги реализират чрез
обикновения пазарен обмен. Тук няма други
интереси, освен индивидуални. На пазара хората
разменят ябълки за праскови, а в политиката – се
съгласяват да платят данъци в обмен на блага, необходими на всеки и на всички; от местната пожарна охрана до съда” /3/. Политическият процес
е процес, в който, подобно на обикновения пазар,
се реализират индивидуални интереси на хората,
но съвместно и колективно, чрез обмен срещу плащане на данъчна цена на публично произведени или
частно произведени, но публично доставени блага.
Политиката е аналог на пазара, но със своя специфика. За разлика от индивидуалните избори, които
се правят съобразно индивидуалните интереси на
домакинствата и фирмите на обикновения пазар, в
политиката индивидуалните интереси се реализират в сложни икономически избори които са, първо,
не индивидуални, а публични /колективни/, второ,
извършвани не от една, а от няколко групи субекти,
и, трето, транзитивни, прехвърляеми /една група
прехвърля свои права на избор на друга група/.
Публичните избори са съставени от избори на гласоподавателите в една страна, от избори на избраните от тях парламентаристи и от избори извършвани от назначената от парламентаристите държавна бюрокрация /чиновничество/. При това в тези
избори, гласоподавателите делегират разпоредителни права на парламентаристите, а те пък на бюрокрацията /преди всичко на ръководителите и ръководствата на бюрократичните учреждения и звена/
. Всичко това прави не само сложен публичния
избор, но и в голяма степен неспособен да реши
личните предпочитания на милионите гласоподаватели и на цялото население. На практика, така както сега се осъществява политическия процес в демократичната държава, след като гласоподавателите периодично изберат парламентаристите и влязат в другата си роля на потребители на публични
блага, те застават срещу един могъщ производствен монопол на публични блага, чрез който партокрацията, най-често в съдружие с “техноструктурата” на корпоративния капитал /4/, е в състояние
да решава повече свои интереси, отколкото интереси на гласоподавателите. Парадоксално е, че при
така устроения политически процес, парламентаристи и бюрокрация дори да искат, не са в състояние да удовлетворят потребностите от публични
блага на своите гласоподаватели. Така е, защото,
първо, поради многообразието на индивидуалните
предпочитания на гласоподавателите, те не са в със-
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тояние точно да ги обозначат и дефинират, и, второ,
дори да разкрият истинските предпочитания на отделните гласоподаватели, те трудно могат да подредят тези потребности по степен на значимост. В
резултат се получава това, че като отсъстват ясни
представи за индивидуалните предпочитания и интереси на гласоподавателите, партокрацията се насочва към реализиране чрез държавния монопол
на своите пределно ясни партийни, групови и дори
персонални, лични интереси. Естествено, при така
устроен публичен избор и публичен механизъм на
разпределение на общите ресурси, не може да се
очаква висока ефективност и ефикасност от разхода на общите ресурси.
4. Причините за неефективния публичен механизъм не са само в устройството на политическия процес. Те са още в робуването на наивни представи за парламентаристите и бюрокрацията, завещани ни от неокласическата икономическа
теория, а именно, че избирателят дава наставления на законодателя /парламентариста/, а той ги
предава за изпълнение на държавната бюрокрация
/5/. Представата за парламентаристите като за делегати на избирателите, които непосредствено решават техните наставления и по същество действат “в името на своите гласоподаватели”, е погрешна представа, представа, която позволява скрити зад своите избиратели, зад “псевдореализацията” на предпочитания на своите избиратели, безнаказано да реализират свои интереси, като така
абсолютно затрудняват ефективността на публичния сектор. Ако се вгледаме в практиката, лесно
ще забележим, че въпреки твърденията на парламентаристите за представителство, поведението им
е друго. Те не следват строго наставленията на своите избиратели, а по-скоро вземат решения“ от името на своите избиратели”, които решения не рядко
въобще се разминават с наставленията на избирателите. По същество поведението на парламентаристите е такова, каквото е то на мениджмънта на
обикновеното акционерно дружество. Впрочем, то
не може да бъде друго, след като демократичния
политически процес организационно е устроен по
правилата на организационното устройство на акционерното дружество. Показателни за това поведение на парламентаристите са още честите заявления, че те вземат решенията според собствената си съвест, че напускайки една парламентарна
група, те винаги остават в парламента като независими, пренебрегвайки факта, че са избрани чрез
дадена политическа сила, с обещанието да реализират предпочитанията на симпатизантите на тази
сила и други такива факти.
И така, съдейки от практиката, дефинирането на избора на парламентаристи като избор на

преки представители на избирателите, като избор
на непосредствени реализатори на техните предпочитания е неправилно. Изборът на парламентаристи е избор на социални мениджъри, на хора, на
които избирателите поверяват управлението на държавата, защото по собствената им оценка мислят
като тях, готови са да защитават интереса им и
притежават за това нужните компетенции. Така дефиниран избора на парламентаристи, ще спести
на избирателите разочарованията от политическия
процес и публичния сектор и ще ги направи взискателни и безкомпромисни по отношение на разпределението и разхода на общи ресурси и ролучаваните публични блага.
5. За да няма съмнения относно правомерното дефиниране на ролята на парламентаристите
като роля на социални мениджъри, на хора, които
правят избори в публичния сектор не “в името”,
отъждествявайки са по този начин с избирателите,
а “от името на своите гласоподаватели”, е редно
да се приведе още едно неоспоримо обективно
обстоятелство. За да следват наставленията на своите избиратели, парламентаристите трябва отлично да познават техните предпочитания на публични
блага, а това е невъзможно. Защото, първо, предпочитанията на избирателите на публични блага са
твърде различни и така се разминават, че често не
могат нито да бъдат групирани, нито да се подредят по степен на тяжест. Има обаче в предпочитанията нещо, което още повече не позволява парламентаристите да следват наставленията на избирателите. То е че те дори не могат да бъдат идентифицирани. Последното е изключително важно. А е
така, защото не рядко самите гласоподаватели нямат отношение по дадени общи въпроси. Заедно с
това, много често те не могат ясно да дефинират
собствените си предпочитания. Не са редки случаите, също така, когато те добре дефинират предпочитанията си, но в запитванията за тях, по едни
или други причини, не са откровени. В резултат се
получава така, че парламентаристите нямат ясна
представа за предпочитанията на избирателите и в
решенията си дори да искат да следват наставленията им, те не могат /6/. Така обективно се налага да следват поведение на социални мениджъри,
на хора избрани да управляват публичния сектор
“от името на своите избиратели”, но самостоятелно.
6. Следваща причина за неефективността на
публичния сектор, която подсказва практиката е
това, че секторът се явява монопол, оглавен от партокрацията, която както се каза, следва поведението на избран социален мениджмънт и както мениджмънта /техноструктурата/ на корпорацията, е
в състояние да формулира такива цели на моно-
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пола, които значително се разминават с очакванията на избирателите. Затова на последните секторът изглежда неефективен и той действително е
такъв от гледна точка на предназначението му по
природа. Защо монополното положение на публичния сектор и мениджирането му от партокрацията,
не способства високата ефективност и ефикасност
на сектора? Първо, защото подобно на всеки друг
монопол, по презумпция монополът на публичния
сектор диктува и вида, и количествата на предлаганите публични блага, и плащаната “данъчна цена”
за тях. Съдейки от поуките, които можем да извлечем от един обикновен монополизиран пазар, няма съмнение, че доставените от такъв монопол
блага, са винаги далеч под капацитета на сектора
и при това се доставят на “монополно висока данъчна цена”. Второ, което е много по-важно, този
монопол се оглавява от партокрацията, а в резултат на отношенията й с избирателите, които са
такива, каквито между “техноструктурата” на акционерното дружество и акционерите, тя е в състояние да използва ресурсите на сектора в голяма
степен в групов, партиен и дори чисто личен интерес.
7. Срещу току що казаното, са възможни възражения като например обвинение в опростяване
на ситуацията, за механично вкарване на публичния сектор в пазарна структура типична за обикновения пазар, обвинение в заобикаляне на факта, че
политиците се делят на управляващи и опозиция,
която опозиция се явява коректив на управляващите и други такива. Подобни възражения са несъстоятелни. Опростяването е използван прийом, стига
да не се изкривяват принципите, върху които е положено социалното явление. А тук няма изкривяване, защото е факт, че държавата е една, че държавният сектор наподобява монополна структура.
Несъстоятелно е също така само наглед силното
възражение, че управляващите са под постоянния
контрол на опозицията, поради което първите не
могат да използват държавния монопол на публични блага в собствен групов, партиен и личен интерес. Доказателство е например сформирането на
управляващи коалиции, които често обединяват
твърде разнородни по характер и идеи политически сили. Очевидно, в такива случаи някоя от политическите сили /или всички заедно/, е предпочела
не да бъде “коректив” на управлението, а е избрала по-добрата позиция - на управляващ. Подобни
официални и неофициални сдружавания между различните групи парламентаристи са обясними, щом
ги погледнем през призмата на мотива - “струва
ли си парите”. “Струва си парите”, когато по-добрата алтернатива за една партия е да направи компромис и да влезе в коалиция с довчерашния си
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опонент. “Струва си парите” да размени своите опозиционни гласове в подкрепа на решение на управляващите срещу техните дадени утре за предложено решение от тази партия. Широко разпространената практика на търговия с гласове, на логролинг /взаимна подкрепа/ и пр. в парламентарните
среди не говори за нищо друго, освен за широки
възможности за реализиране на мотива – “струва
си пари”. “Струва си парите” да се обединят представители на опозиция и управляващи за прокарване на едно политическо решение осигуряващо политическа рента за някоя икономическа групировка или съюз на производители и т.н., които утре
ще финансират избирателните им кампании.
8. С оглед на повишаване на ефективността и
ефикасността на публичния сектор, публичният механизъм на разпределение и използване на общите ресурси се нуждае от усъвършенстване. Това
означава да бъде усъвършенстван политическия
процес. Възниква въпросът: по какъв начин? Към
какво навежда казаното по-горе? С оглед на ефективността и ефикасността, каква идея кристализира от сложилата се практика?
Тъй като основната причина за ниската ефективност на публичния сектор е реалната възможност заложена в политическия процес той да бъде
използван не толкова в интерес на избирателите и
населението на страната като цяло, а в интерес на
партоструктурата, то усъвършенстването на този
процес трябва да бъде в посоката на завишаване
контрола на избирателите върху решенията и поведението на партоструктурата. Това не е нещо
ново. Проблемът е, че за сега този въпрос за контрола няма решение.
Сега контролът от страна на избирателите /
доколкото го има въобще, тъй като и самият им
избор на социални мениджъри може да бъде и се
манипулира/, е периодичен, от избори на избори. В
останалото време между изборите, такъв почти не
упражняват. По същество с акта на избор на управляващи приключва тяхната важна функция на
владелец на държавата и разпоредител с общите
ресурси, и те се превръщат в обикновени потребители на публични блага. При това потребители, каквито на обикновения пазар въобще не може да бъдат срещнати, потребители, които не могат да възразят нито срещу предоставяните от партоструктурата публични блага като асортимент, количество,
качество, нито срещу определената за плащане данъчна цена. Те не могат нито да откажат благата,
нито да откажат да платят данъчната цена. Това е
уникален случай. Например, те са принудени да
плащат данъчна цена за сигурността на своя живот и имот, независимо от това че живеят в несигурност. Такава е у нас ситуацията с много други пуб-
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лични блага. Защо избирателите в качеството им
на потребители на публични блага допускат такава
ситуация е лесно обяснимо. Така е защото в сегашния политически процес отсъстват механизми
за перманентен контрол върху решенията на
партоструктурата. Още защото самите избиратели в качеството им на потребители на публични блага не са в състояние сами да се обединят и противопоставят, тъй като цената, която трябва да плати
всеки за такова обединение е по-висока от евентуалната му изгода. Иначе казано, за всеки един “не
си струва парите”, “не си струва усилията и загубата на време”да поеме по пътя на противопоставянето, понеже онова което ще получи, ще получи като колективно потребление, от което не може
да бъде изключен, дори да не плати цена. Или пък,
ако всеки от тях персонално получи дадено публично доставено благо, то ще му коства твърде много разходи в пари, време, евентуално загубена работа и пр.
9. Въпросът за повишаване ефективността и
ефикасността на публичния сектор е предмет на
теорията и практиката не от днес, но предлаганите
решения, не се отнасят до промени в политическия
процес. Главното направление, в което са насочени предложенията е на внедряване на пазарно-ориентирани подходи в дейностите извършвани в публичния сектор /на имитация на пазарен механизъм/
/7/. Това е добре, но в тези предложения остава
открит един важен въпрос: кой е заинтересования
да внедри на практика тези подходи? Ако не настъпят промени в политическия процес, то тези пазарно-ориентирани подходи трябва да бъдат дело
на партоструктурата, но тя няма изгода от тяхното
въвеждане. Така е защото ще й бъде отнета част
от властта, от престижа, а и от парите. Но ако партоструктурата, която единствена оглавява публичния сектор няма интерес от въвеждането на квази
пазарните механизми, то тогава кой ще ги внедри.
Очевидно, този път на повишаване ефективността
на публичния сектор чрез включването на пазарноориентирани подходи е правилен, но неосъществим в цялост докато не се усъвършенства самия
политически процес.
10. Опитът натрупан на обикновения монополизиран пазар е достатъчно поучителен, за да се
даде тласък в решаването на обсъждания проблем
за ефективността и ефикасността на публичния
сектор. Естествено, най-доброто решение е демонополизацията и създаването на конкуренция в
сектора, но в една страна не е възможно да съжителстват не множество, а дори две държави /държавни управления/. Децентрализацията на управлението и финансите в публичния сектор, за които
често се говори, е правилен подход, но както е

известно, децентрализацията не е равностойна на
демонополизацията. Монополизираните пазари
обаче, подсказват друг начин на преодоляване на
недостатъците им по отношение на ефективното
използване на ресурсите и плащаната цена за произвежданите блага. Този начин е чрез превръщането на един монополен пазар в дуополия, когато
срещу монопола производител се появи потребител монополист. Както показва опитът, в такава дуополна ситуация по всички въпроси се търсят взаимно удовлетворяващи решения. Посоченият начин
би могъл да бъде използван за преодоляване на
монополизма в публичния сектор, ако бъде внесено едно допълнение в политическия процес, а
именно: в механизма на политическият процес, освен акта на избор на управляващи, бъде включен
самия акт на размяна на публични блага за данъчна цена. С оглед на ефективността на тази размяна,
конституционно трябва да се учреди формален субект представляващ не въобще избирателите, а
всички /и всяка/ групи от реални потребители на
публични блага, субект, който се явява колективен
защитник на техните интереси и в дискусия, с който партоструктурата упражнява всеки лев държавни разходи. Дали този субект ще бъде наречен “обществена палата”, какъвто опит забелязваме в Русия или подобно на опита на столичната община,
която реши поправките на асфалтовите покрития в
града, извършвани от спечелилите търга фирми,
да бъдат приемани от “граждански комитет”, т.е.
от комитет на реалните потребители, това тук няма значение.
Така, с включването на един формално имплантиран колективен потребител на публичните блага в демократичния политически процес, контролът
над партоструктурата ще се превърне от периодичен в перманентен и което най-важното, контролът
няма да бъде административен, което значи винаги застрашен от субективизъм, а контрол използващ предимствата на пазарните механизми. В резултат ще възникнат повече основания за повишаване на ефективността и ефикасността на публичния сектор и за достигането на онази така необходима на съвременната икономика “ефективна държава” с реално “предприемаческо правителство”
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на посочената връзка. Един от тези скандали бе
отбелязан у нас неотдавна във в. Капитал в броя
от 7-13 януари, 2006 г, с.24. Между впрочем в
същият материал се отбелязва, че по данни на
сп. Икономист от 1998 г, бюджетните проекти
в САЩ /държавните разходни програми/, които
“не следват обичайната икономическа логика”,
а са “политически обвързани”, са нараснали седем пъти.
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ABSTRACT
In attempt to design an instrument for increasing the efficiency of the public sector, the report suggests improvement of the political process by using the advantages of the market mechanism. The stress is on establishment
(incorporation) by the consumers of public goods of collective entities in order to demonopolize the existing monopoly
on the exchange of public goods for tax price.
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Докладът изследва развитието на политиката на Европейския съюз в областта на опазване на околната
среда в контекста на променящите се приоритети на Съюза и новата финансова рамка на ЕС. Очертава се
значението на интегрирането на тази политика в другите секторни политики като инструмент на устойчивото
развитие. Специално внимание се отделя на предизвикателствата пред България във връзка с опазване на водните ресурси и финансовите инструментите на политиката във водния сектор.
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Политика по опазване на околната среда и на водните ресурси
Намесата на държавата чрез провеждане на
политика в областта на околната среда се стреми
да коригира пазарните и административни несъвършенства и да определи дългосрочни цели за качеството на околната среда.
В рамките на тази политика финансирането
на дейностите по опазване на околната среда следва да се дефинира като комплекс или система от
механизми за набиране и разпределяне на ресурси за предотвратяване, намаляване и контрол на
отрицателното въздействие на замърсяването или
друго увреждане на околната среда, което е резултат на производствени процеси или на потребление на стоки и услуги.
Политиката в областта на околната среда определя рамката на финансирането на околната среда чрез правните актове и програмите за действие.
В учредителните договори не е предвидена компетентност за Европейската общност в областта на
околната среда, а това става едва през 1987 г. с
Единния европейски акт. През 70-те и 80-те години
държавите членки на ЕО реагират на проблемите
със замърсяването на околната среда предимно
на национално ниво. Постепенно националните мерки и екологичните норми във все по-голяма степен
се оказват нетарифни търговски ограничения и противоречат на целта за свободно движение на стоки
и това води до признаването на необходимостта от
обща политика в областта на околната среда.
Създават се правна уредба и програми за действие.
Достиженията на правото на Общността
(Аcquis) за околната среда обхваща различни
мерки, предимно директиви - около 140 на брой.
Основно се регулират защитата на качеството на
околната среда, замърсяването и други действия,

производствените процеси, процедури и продуктите. Регулират се оценката на въздействието върху околната среда, достъпа до информация, мерките срещу изменението на климата (хоризонтално законодателство), а също и качествените стандарти за управление на въздуха, водите, отпадъците, биоразнообразието, промишленото замърсяване, химикалите и генномодифицираните организми, шума, защитата от радиация (вертикално
законодателство). Независимо от постигнатите резултати от прилагането на законодателството и намаляването на замърсяването на някои компоненти на околната среда, правото на ЕС все още е в
процес на развитие и остават нерешени редица
въпроси. Например до момента водоплзването в
Европа не е получавало цялостна преценка и много
от последиците на стопанската дейност върху водните ресурси остават нерегистрирани. Независимо
от подобрените показатели на някои сериозно замърсени реки, състоянието със замърсяването на
водите на континента не се е изменило значително
през последните 20 години особено по отношение
на по-малките водоизточници, както и на подземните ресурси.
Първата законодателна вълна, засягаща водите, е между 1975 г. и 1980 г. Тогава се приемат
редица директиви и решения, които определят, макар и фрагментарно, екологични стандарти за качество на водата и допустими стойности на емисиите, според специфичното ползване на водата Директива за повърхностните води, Директива за
зарибените води, Директива за крайбрежните води,
Директива за водите за къпане, Директива за водите за пиене, Директива за опасните вещества, Директива за подземните води. Втората вълна от законодателство за водата е по-широкообхватна - приемат се Директива за нитратите, Директива за би-
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товите отпадъчни води и поддирективи към Директивата за опасните вещества.
Основен проблем при опазването на водите
не е липсата на законодателство на ниво ЕС, а
фактът, че нито една директива на е била напълно
възприета и приложена в националните законодателства на страните-членки. Девет страни-членки
на ЕС са осъдени от Европейският съд за неспазване на законодателството за водата в 42 случая,
касаещи 17 директиви. Освен това програмите за
мониторинг са недостатъчни или някъде въобще
не съществуват. Например по отношение на първата вълна на законодателството за водите страните-членки не са задължени да правят подробен
преглед на прилагането му. Поради това вероятно
голям брой нарушения остават нерегистрирани и
несанкционирани.
Слабостите на първите две законодателни вълни водят до необходимостта да се приеме единен
акт през 2000 г. - Рамкова директива за водите
(РДВ), До нея се стига след дебати между политици,
бизнес и екологични организации, които продължават цяло десетилетие. Целта на РДВ е постигане
на “добър статус” на всички води към 2015 г., но
директивата дава само най-обща рамка на изискванията и не посочва как те да се постигнат. РДВ
отменя повечето директиви от първите две законодателни вълни (след 5 или 13 години от влизането
в сила на РДВ), но все още има законодателна неопределеност по отношение на периодите преди и
след отмяната.
Принципи и програми за действие
Проблемите в сектора на водите показват значението на приложението на практика на законите
чрез различни програми и инструменти. Развитието
на екологичните политики от началото на 70-те години на миналия век се отличава с две особености.
• развитие на принципи, върху които да се основават тези политики. Най-важният принцип е “замърсителят плаща”.
• разработване на т. нар. “инструменти на политиката”, създадени с цел прилагане на екологичните политики.
Шестата програма за действие “Околната среда 2010: Нашето бъдеще, нашият избор” очертава
основните приоритети и цели на политиката в областта на околната среда до 2010 г. и мерките,
които трябва да се предприемат и съответно на финансирането на дейностите.
Оценката на резултатите от Петата програма
за действие показва, че има напредък в намаляване на замърсяването в някои области, но проблемите остават и състоянието на околната среда ще
продължи да се влошава, ако не се постигне:
• по-голям напредък в изпълнението на зако-
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нодателството от страните-членки;
• подобрение и задълбочаване на интегрирането на политиката за опазване на околната среда
в икономическите и социални политики, които оказват натиск върху околната среда;
• заинтересованите лица и гражданите да бъдат привлечени и да чувстват като свои собствени
усилията за защита на околната среда;
• да се даде нов тласък на мерките, насочени
към сериозните екологични проблеми и към редица нововъзникващи проблеми.
Стратегически цели на Програмата са:
• подобряване на прилагането на съществуващото законодателство в областта на околната
среда;
• задълбочаване на интегриране на грижата
за околната среда в другите политики;
• взаимодействие с пазара чрез отчитане интересите на бизнеса и потребителите, което ще допринесе за насърчаване на по-устойчиво производство и потребителски навици. Трябва да има механизми за награждаване на добрите практики, а не
само за наказание на нарушенията;
• по-лесен достъп и по-качествена информация за околната среда, което ще улесни гражданите при вземане на решения;
• подобряване на териториалното устройство
и управление.
Тези стратегически подходи трябва да се прилагат при решаването на различните проблеми в
околната среда. Освен това Шестата програма за
действие обръща специално внимание на следните четири приоритета:
• Промяната на климата – ключов приоритет
е изпълнението на Протокола от Киото и намаляването на емисиите на парникови газове с 8% спрямо нивото от 1990 г. до 2008-2012. Това е първа
стъпка към дългосрочната цел от 70% намаление;
• Защита на уникалните ресурси – природа и
биоразнообразие: целта е да се защити и възстанови функционирането на природните системи, да
се спре загубата на биоразнообразието в ЕС и по
света, да се защитят почвите срещу ерозия и замърсяване;
• Околна среда и здраве – да се постигне такова качество на околната среда, при което нивата
на замърсяване, предизвикано от човека, включително различните видове радиация, не причиняват
значителни въздействия върху човешкото здраве или
рискове;
• Устойчиво използване на природните ресурси и управление на отпадъците – целта е потреблението на възобновяеми и невъзобновяеми ресурси да не надвишава капацитета за самовъзстановяване на околната среда, да се постигне прекъс-
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ване на взаимовръзката потребление на ресурси икономически растеж чрез значително подобряване на ефективността на използване на ресурсите,
дематериализация на икономиката и предотвратяване генерирането на отпадъци.
В стратегическите си документи ЕС отчита,
че програмите ще се изпълняват в един разширен
съюз - от 15 на 28 или повече държави, което означава увеличаване на населението с над 170 млн.
души, 58 % увеличение на територията и уникални
екологични активи и пасиви. Финансирането от ЕС
ще бъде насочено към изпълнение на инвестиционно “тежките” директиви. Следователно страните
трябва да осигурят ресурси от други източници за
изпълнение на останалите директиви. Към момента на присъединяване трябва да е приключил процесът на хармонизиране на националното законодателство с правото на ЕС в областта на околната
среда.
Инструменти на политиката по опазване на водните ресурси в България
Освен изпълнението на законодателството важен проблем е интегрирането на политиката за
опазване на околната среда в икономическите и социални сфери - чл. 6 от Договора за ЕО, който предвижда интегриране на принципите за защита на
околната среда във всички останали политики, за
да се създадат условия за устойчиво развитие. Концепцията за интегриране е добре позната, но се
прилага в различна степен. На ниво ЕС политиците
осъзнават във все по-голяма степен значението на
хармонизирането и интегрирането, но процесът се
развива със забавени темпове и все още няма значително въздействие върху секторните политики, а
още по-малко - реални подобрения на компонентите на околната среда.
За постигане на интегрирането на държавната политика по опазване на околната среда в секторните политики (транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други) се използват се различни инструменти, които най-често се класифицират
в две групи (командно-контролни и пазарни подходи).
В България инструментите, прилагани в околната среда и в частност във водния сектор, като
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) на инвестиционни предложения, екологична оценка на планове и програми, система за контрол на големите промишлени аварии, разрешителни за химикали, разрешителни за водоползване,
комплексни разрешителни се отнасят към превантивните инструменти. Доколкото те са свързани с
определени процедури и издаване на административни актове, могат да се класифицират като ко-

мандно-контролни инструменти заедно с принудителните административни и наказателни мерки и
екологичните одити на действащи предприятия.
Пазарно-ориентирани инструменти са финансовите инструменти (продуктови такси, потребителски
такси, такси за използване на природните ресурси,
“зелени” субсидии) и доброволните ангажименти
на предприятия. Последните са най-новите инструменти за управление на околната среда в България
- национална схема за управление на околната среда и одитиране, национална схема за екомаркировка, стандарт БДС EN ISO 14001. Функционирането им е все още в начален етап. Доброволните
ангажименти не са свързани пряко финансови приходи и разходи, а касаят организационния капацитет на предприятия и други организации за управление на околната среда и ангажименти, свързани
с начина на производство и произвежданите
продукти. Тези схеми разчитат както на поведението на производителите, така и на потребителите,
което е един от начините пазарът да разпредели
отговорността за опазването на околната среда.
Съществуват и т. нар. специфични инструменти на
политиката, които се реализират чрез някои от вече изброените механизми - информиране и привличане на обществеността в процеса на вземане
на решения, вкл. национална система за мониторинг на околната среда, европейска интеграция, регионално и международно сътрудничество.
От практическа гледна точка не е нужно да се
прави рязко разграничение и противопоставяне между “икономически инструменти” и “командно-контролни инструменти”. Икономическите инструменти не могат да съществуват без правна рамка, а от
друга страна правните норми, могат да бъдат поефективни благодарение на икономическите
инструменти. Опитът на развитите страни показва,
че трябва да се търси подходящ баланс между различните подходи.
До 2001 г. (т.е. в периода на планова икономика и преход към пазарно стопанство) санкциите
са единственото средство за икономическо въздействие върху стопанските субекти. В условията
на висока инфлация и неразвита пазарна среда те
нито играят роля на приходоизточник, нито оказват
съществено влияние върху поведението на предприятията - замърсители.
Към края на 2005 г. в България се прилагат
следните финансови инструменти, които са част
от пазарно-ориентираните механизми за регулиране на водоползването:
• Такси за ползване на ресурса
• Концесионни възнаграждения
• Субсидии
• Административни такси
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• Санкции при замърсяване на водни обекти
Основен дял в приходите от икономически инструменти имат концесионните възнаграждения 97-99% от всички приходи. Приходите от административни такси, такси за водоползване и санкции
имат незначителна роля. Приходите от таксите за
водоползване и/или за ползване на водните обекти,
които са въведени за първи път през 2001 г., пос-
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тъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и
се разходват за финансиране на проекти в областта на водите. Постъпленията от такси в ПУДООС
не се следят диференцирано по видове. Събираемостта на таксите е около 70%. Длъжници са основно фирми ВиК от цялата страна.
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Източник: Доклад “Икономически анализи на водоползването”

Фигура 1. Приходи от такси в ПУДООС през периода 2001 - 2004 г.
Таблица 1. Прогнози в НСОСПД за инвестиционните потребности на публичния сектор според
прилагащите програми

Сектор
Води
Отпадъци
Контрол на
промишл. замърсяв.
Големи горивни
инсталации
Общо публични
инвестиц.

8147
871

78,4%
8,4%

До
2005 г.
млн.
лв.
591
103

91

0,9%

31,5

3,2%

59,5

1,2%

0

0%

1285

12,4%

267

26,9%

1018

20,1%

0

0%

10394

100%

992,5

100%

5052,5

100%

4349

100%

Общо
р-ди млн.
лв.

%

%

20052009 г.
млн. лв.

%

След
2009 г.
млн. лв.

%

59,5%
10,4%

3552
423

70,3%
8,4%

4004
344

92,1%
7,9%

Източник: Национална стратегия за околна среда и план за действие, 2005-2014

По отношение на публичния сектор в предприсъединителния период инвестициите за водните
ресурси представляват 70% от всички инвестиции
за околна среда, а в периода след присъединяване
повече от 90%. Следователно в краткосрочен и
средносрочен период водните ресурси са най-важният сектор при финансирането на околната среда.
На фиг. 2 е направен опит да се оцени значението на финансовите инструменти (административни такси и такси водопотребление, концесионни възнаграждения и санкции за замърсяване над
нормите) като приходоизточник за посрещане на
нуждите за опазване на водните ресурси. За целта
общите приходи от тези инструменти се съпоставят с разходите за водни ресурси за периода, за
който има налични данни. Въпреки че през 2000 -

2003 г. се наблюдава тенденция на двукратно
увеличение, всъщност приходите са пренебрежимо малка част от разходите едва 0,5 - 1%. Следователно тези финансови инструменти не играят роля
на приходоизточник за покриване на разходите за
опазване на водните ресурси. Липсва достатъчно
информация да се оцени ролята им като инструмент за въздействие върху стопанските субекти.
Средствата от фондовете на ЕС след присъединяването са друг специфичен финансов инструмент на политиката по опазване на околната
среда. Кохезионния фонд ще финансира дейности
в направленията води, въздух и отпадъци, докато
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
ще финансира дейности в останалите направления
като възстановяване на замърсени терени, биораз-
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Фигура 2. Относителен дял на приходите от финансови инструменти във водния сектор спрямо
разходите за водни ресурси
нообразие, чисти технологии в МСП и системи за
управление на околната среда. Дейностите, финансирани от ЕФРР, ще бъдат разпределяни между
различните оперативни програми, които получават
финансиране от този фонд.

Съгласно договора за присъединяване на Република България към ЕС, общо определените бюджетни ангажименти за структурни дейности, които се предоставят на България за тригодишния период 2007-2009 г., са, както следва:

Таблица 2. Средства от ЕС за структурни дейности за Република България
за периода 2007 – 2009 г. (млн. евро, по цени за 2004 г.)

Република България – средства от ЕС
за структурни дейности

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Общо

539

759

1 002

2 300

Източник: Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г.

Цялостната одобрена финансова рамка за
страната за периода 2007 – 2009 г. е в размер на
4 493 млн. евро. От тях за структурни дейности са
одобрени средства в размер на 2,3 млрд. евро
(табл. 2), които представляват средствата, които
ще се разпределят между трите фонда на ЕС.
Точното разпределение на средствата между отделните фондове и в последствие между отделните оперативни програми за реализация на приоритетите на Общността е национално решение, което предстои да бъде взето. За сравнение: според
табл. 1 необходимите разходи за водни ресурси
съгласно прилагащите програми в периода 20072009 г. са над 1200 млн. евро, т.е. над 50% от
очакваните средства за всички структурни дейности. Тъй като тези ресурси ще се насочат към финансиране на всички оперативни програми (човешки ресурси, базисна инфраструктура, регионално
развитие), а не само “Околна среда”, очакваните
реални средства за сектор “Води” от следприсъединителните програми ще бъдат много по-малко
от потребностите.

Бюджет на ЕС за опазване и управление на природните ресурси
Целите на Шестата програма за действие са
амбициозни, но реалистични, а един от основните
инструменти за тяхното постигане е бюджетът на
ЕС. Предложението за финансова рамка на ЕС
(табл. 3) отразява приоритетите на Съюза за 2007г.
– 2013 г., продиктувани от незадоволителния икономически растеж на европейските икономики през
периода 2000 г. - 2006 г. и неспособността му да
изпълни целта на Лисабонската стратегия - да се
превърне в най-конкурентоспособната част от световното стопанство до 2010 г. Основните приоритети са пет - устойчивото развитие, повишаването
на заетостта и конкурентоспособността, укрепването на сигурността, засилването на ролята на ЕС
в световен мащаб. Тяхна основна цел е подпомагането на устойчивото развитие на ЕС. Предвижда
се:
• доизграждане на Единния вътрешен пазар
на ЕС и мобилизиране на различни общи политики
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Таблица 3: Предложение за Финансова рамка за периода 2007г.-2013г.
(млрд. евро по цени от 2004 г.)
Дял в % от
промяна за
съответния
периода 2006приоритет
2013 в %
1 . Конкурентоспособност за растеж и заетост (Плащанията са по цени от 2004 г.)
166%
67.8
51.1%
Изследвания
6.6%
367%
20.7
15.6%
Транспорт и енергия
2%
268%
9.0%
Образование и обучение
1.2%
12.0
3%
0.4%
Социална политика (развитие)
0.05%
0.6
92%
2.8%
Конкурентоспособност,иноваци
0.4%
3.7
32%
0.4%
Митници (вкл. FISCALIS)
0.1%
0.5
new
5.3%
Фонд растеж и приспособяване
0.7%
7.0
131%
5.4%
Други (вкл. администрация)
2.0%
20.4
Общо
132.7
13.0%
100.0%
194%
2. Кохезия за растеж и заетост
25.8%
78.0%
40%
Повишаване на конвергенцията
264.0
5.7%
17.1%
6%
Регионална конкурентоспос-ст
57.9
14.3
1.4%
4.2%
14%
Регионално сътрудничество
2.5
0.2%
0.7%
63%
Други (вкл. администрация)
Общо
338.7
33.1%
100.0%
33%
3. Опазване и управление на природните ресурси
-3%
74.4
301.1
29.4
Селско стопанство ( пазарни
мерки и преки субсидии)
25%
21.9%
88.8
8.7%
Развитие на селските райони
37%
0.5%
2.1
0.2%
Опазване на околната среда
24%
1.9%
7.6
0.7%
Фонд за рибарството
46%
1.3%
0.5%
Други (вкл. администрация)
5.1
Общо
404.7
39.5%
100.0%
3%
4. Гражданство, свобода сигурност и справедливост
228%
8.3
33.7%
Гражданство, сигурност и
0.8%
справедливост
187%
1.8
7.3%
Защита на потребителите и
0.2%
тяхното здраве
267%
2.5
9.9%
Култура, младеж, медии и
0.2%
гражданство
123%
0.1
0.6%
Инструмент за гражданска
0.01%
защита и бързо реагиране
-13%
6.2
25.2%
Фонд на солидарността
0.6%
127%
23.3%
Други (вкл. администрация)
0.6%
5.8
Общо
24.7
2.4%
100.0%
90%
5. ЕС като глобален партньор
-18%
14.0%
12.9
1.3%
Предприсъединителна помощ
95%
14.3%
1.3%
Политика на съседството
13.1
261%
42.3%
3.8%
Сътрудничество с развиващия се
39.0
свят
257%
4.3%
0.4%
Стабилност
3.9
-13%
1.4%
0.1%
Фонд"гарантиране на дълговете"
1.2
70%
23.8%
2.1%
Други (вкл. администрация)
25.3
Общо
95.4
9.0%
100.0%
40%
6. Други (Евр. институции, пенсии, европейски училища)
28.7
ОБЩО
1 025
Дейност

Млрд. евро общо
за 2007-13

Дял в % от общата
сума за 2007-13

Източник: http://europa.eu.int/comm/financial_perspective/

(в областта на икономическото развитие, социалната политика, политиката по опазване на околната среда) за постигането на тази цел;
• придаване на реално значение на европейс-

кото гражданство посредством окончателното изграждане на пространството на свобода, правосъдие и сигурност и осигуряването на достъп до основни обществени услуги и блага;
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• налагане на ЕС като глобален партньор в световен мащаб.
За изпълнението на тези приоритети за периода 2007 г. - 2013 г. са предвидени общо 1 025
млрд евро. За приоритета «Опазване и управление
на природните ресурси» са заделени 39,5% от общия бюджет на ЕС за 2007-2013 г. (или 404,7 млрд.
евро). Един по-задълбочен поглед върху паричните
потоци обаче показва, че едва 0,2% от общия бюджет на ЕС за този период (или 2,1 млрд. евро) са
реално планираните разходи за екология. Останалите средства се преразпределят между останалите под-приоритета в големия приоритет “Опазване и управление на природните ресурси”: Селско
стопанство (пазарни мерки и преки субсидии),
Развитие на селските райони, Фонд за рибарството и Други (вкл. администрация).
На срещата на върха през декември 2005 г.
не се постигна споразумение по бюджета, което
ще се забави отпускането на фондовете за новите
страни членки.
Подготовката на правна рамка за многогодишните програми на ЕС отнема година-година и
половина. За да могат тези програми наистина да
стартират през януари 2007 г., трябва до края на
тази година да се постигне политическо съгласие
за тавана на средствата за 2007-13 г. Показателен
пример за последиците от закъснението в приемането на бъдещата финансовата рамка е настоящия
бюджет (приет през пролетта на 1999 г., в сила на
1.01.2000 г.). Късното договаряне остави малко
време за изготвяне на правните актове за общностните програми и много проекти (особено по структурните фондове) стартираха едва в края на 2002г.
При липса на споразумение по финансовата
рамка до края на 2006 г., за следващия бюджетен
период ще се продължи бюджет за 2000-06 г., ако
Европейският парламент одобри тази процедурна
възможност. Годишните бюджети ще се изчисляват спрямо бюджетните разходи от 2006 г., и ще
отчитат тяхното средното увеличение спрямо предходния период, но не повече от очаквания растеж
на БВП на ЕС. ЕК предлага за 2006 г. разходи за
112 млрд. евро. Голям брой многогодишни програми обаче изтичат през 2006 г. и без съответната
правна основа ще бъдат спрени, т.е. близо 40 %
от бюджета няма да се изпълни. Тогава на практика ще се изпълняват само т.нар „задължителни разходи” (разходите за ОСП).
Ако въобще не се постигне споразумение по
финансовата рамка, ЕС ще премине към “временните бюджети” - ще удължава месец за месец стария бюджет на базата на най-ниските суми от бюджета за изминалата година или на базата на бюджета предложен за текущата година. В този слу-

чай разходите за 2007 г. биха били с 1,2 млрд.
евро по-малко от тези за 2006 г., а изпълнението
на големите многогодишни проекти - затруднено.
Изводи
Финансовото осигуряване на дейностите по
опазване на околната среда е решаващо за провеждане на всяка политика в тази сфера. Единствено чрез осигуряване на необходимите ресурси и
след изпълнение на всички проекти, необходими
за постигане на европейските стандарти, може да
се реализират очакваните социални, икономически и екологични ползи от подобряване на състоянието на околната среда.
Дебатът по бюджета в ЕС породи редица конфликти между страните-членки. Спорно е дали те
са резултат от чисто финансови интереси или произтичат от различните възгледи на страните-членки за философията и приоритетите на по-нататъшното развитие на разширения ЕС. Доказано е, че
политиката по околна среда стимулира иновациите и не пречи на конкурентноспособността. Факт
е обаче, че реално планираните разходи за околна
среда са едва 0,2% от общия бюджет на ЕС.
Отделените средства за България от следприсъединителните фондове удовлетворяват само малка част от инвестиционните нужди за изграждане
на съоръжения за опазване на околната среда и
конкретно за съхраняване на водните ресурси.
Съобразяването с екологичните стандарти на
Европейския съюз изисква влагането на значителни ресурси за инвестиции и оперативни разходи в
сектор “Води”. Въпреки различните механизми за
финансиране на околната среда, които действат
през периода, не е постигнато реално увеличение
на средствата, отделяни за опазване на водните
ресурси. Прогнозните средногодишни необходими
разходи надвишават многократно сумите от БВП,
които в момента отделят се за опазване на водите.
Следователно трябва да се обърне по-голямо
внимание на стимулиране вътрешните източници
на финансиране чрез икономически инструменти да се въведат по-строги санкции към замърсителите, да има икономически стимули за провеждане на инвестиционна политика за опазване на околната среда. Отдавна в практиката е въведен широк
набор от санкциониращи мерки (санкции и глоби).
Сравнително отскоро се прилагат инструменти като такси за водата като ресурс и доброволни ангажименти на предприятия. Ефективното им приложение се затруднява от нехомогенната нормативната уредба и недостатъчен капацитет в съответните държавни и общински органи.
Налице е значителен потенциал за оптимизиране ролята на действащите икономически инструменти както по отношение стимулиране промя-
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на в поведението на икономическите субекти, така
и във връзка с значението им на приходоизточник
за провеждане на екологичната политика. Усъвършенстване може да се търси в две основни насоки:
• определяне на ясни цели и правна рамка
(напр. обвързване размера на таксите с решаване
на екологични проблеми в горещите точки, консолидация на бюджетните средства, оптимално разпределяне на риска между частния и публичния сектор и др.);
• повишаване на капацитета и участие на заинтересованите във вземането на решения (напр.
разширяване на процеса извън централните държавни органи и обхващане на местните власти, частните предприятия, браншови организации, екологични организации, стимулиране участието на всички заинтересовани при прилагането на Рамковата
директива за водите, подкрепа за предприятията от
частният сектор при въвеждане на сертифицирани
системи за управление на околната среда и др.).
В краткосрочен и средносрочен период има
ограничени предпоставки за въвеждане на нови
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инструменти. Все пак възможности могат да се търсят в няколко насоки - нови екологични налози (напр.
облагане на пълния размер на емисии замърсители), развитие на пазари на емисии, екологична
данъчна реформа.
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ABSTRACT
The paper investigates the environmental policy of the European Union in the context of the changing priorities of
the Union and the new financial framework of the EU. The importance of integration of the environment into other
policies as a sustainable development instrument is outlined. Special emphasis is put on the challenges to Bulgaria
concerning the protection of water resources and the financial instruments in the water sector.
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ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство – София
В доклада се прави кратък преглед на развитието на концепцията за устойчиво развитие. На тази основа се
разкриват и обобщават основните трудности при прилагане на тази концепция в страната и се предлагат насоки
за нейното по-ефективно приложение.
Ключови думи: устойчиво развитие, устойчиво общество, трудности
Key words: sustainable development, sustainable society, difficulties

Увод
През последните двадесет години се наблюдава засилена връзка между социалноикономическите, демографските, природните и екологични проблеми в обществото влияещи най-вече
на връзката на хората с природата и околната среда. Този проблем не засяга само една отделна
страна, а цялото човечество. От друга страна се
забелязва дълбоката взаимна зависимост между
тези проблеми – промените в която и да е сфера
водят до значителни промени в количествените и
качествените характеристики на целия комплекс от
проблеми на общественото развитие. Това поражда и нуждата от търсене на начин по който да се
балансират приоритетите в развитието на съвременната цивилизация. Тази необходимост предизвиква появата на концепцията за устойчиво развитие.
Най-често цитираната дефиниция на устойчивото развитие е формулирана в доклада на Световната комисия по околна среда и развитие
“Нашето общо бъдеще” /1/ - Устойчиво е развитието, “което удовлетворява нуждите на настоящето, без да подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди”.
Водеща е идеята за съобразяване задоволяването на човешките потребности с ограничеността на ресурсите, както и равнопоставеността между сегашното и бъдещите поколения.
Тъй като тази дефиниция е твърде обща в
редица други определения се прави опит за конкретизиране на понятието в различни аспекти и отразяване измененията в самата концепция, която е
в процес на развитие. Така например World Business Council on Sustainable Development /2/ дефинират, че „Устойчивото развитие включва едновременно преследване на икономически просперитет,
екологично качество и социално равенство.”
Hamilton Wentworth Regional Council /3/ също
подкрепят, че „Устойчивото развитие е положителна промяна, която не пречи на развитието на социалната и системата на околната среда от които
зависи. То изисква кооридинаран подход и политика,
която да включва публично участие. Успехът му за-

виси от разбирането за важността на връзката на
хората с околната среда и желанието да бъдат направени нужните промени.” Thomas Jefferson
Sustainability Council/4/ определят, че „Устойчивостта може да се разглежда като нашата отговорност да се държим по начин, който поддържа
живота така, че нашите деца, внуци и правнуци да
живеят удобно в приятелски, чист и здравословен
свят. Хората ще са отговорни за живота във всичките му форми и ще зачитат човешкия труд и
желания. Ще уважават индивидуалните и обществените отговорности. Ще отчитат взаимната връзка и зависимост между социалната, икономическата, политическата и системата на околната
среда. Ще признават, че способността ни да прозрем бъдещите ни нужди е ограничена и всеки опит
да се дефинира устойчивостта трябва да остане
доколкото може гъвкав и отворен.” В повечето определения се подчертава неразривната връзка между социалната, икономическата и екологическата
страна на концепцията за устойчиво развитие и нуждата от прилагане на институционални, икономически, екологични и законодателни мерки за успешното и превръщане в реално действаща политика в
страните от целия свят. Признава се сложната материя на този проблем и нуждата да бъде оставена
вратичка за отразяване на настъпилите промени в
социално-икономическата, политическата и екологичната област. Това не позволява ясната конкретизация на концепцията за устойчиво развитие.
Основните черти на устойчивото развитие може да се обобщят както следва:
- цялостен, комплексен поглед към проблемите на развитието на регионите и страните.
-признаване на факта, че развитието се осъществява в определени рамки и се ограничава от
носещата способност на околната среда.
- специално внимание трябва да се отделя на
културното и био-разнообразието.
- от обществото се споделят общи ценности,
които се формират и подкрепят от живеещите в
региона и страната чрез системата на обучение.
- разумното използване на ресурсите и сре-
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дата налага необходимостта от постигане на баланс между естествената и изкуствената среда, което осигурява възможности за развитие на човешкия потенциал в региона и страната.
- постигане на ресурсо-съхраняващ управляван растеж при запазване на равновесието между
използване и опазването на възобновимите ресурси и минимално използване на невъзобновимите
ресурси.
- поддържане на баланс между икономическите, социални и екологични измерения чрез равнопоставеност на целите в трите области и интегриране на съответните политики.
- обединяване на усилията чрез партньорство
и споделена отговорност между различни инстиуции и групи на различни равнища (от местно до
глобално).
- широко участие на всички заинтересовани
както при определяне на принципите на политиката и необходимите действия, така и при тяхното
реализиране.
- разработване на дългосрочно ориентиран
стратегически подход към развитието и поемане
на отговорност за бъдещето развитие на обществото.
Опирайки се на тези основни принципни постановки докладът си поставя за цел да се посочат
конкретните трудности и възможните насоки за прилагане на концепцията за устойчиво развитие на
страната. Съобразяват се промените в законодателната област, в социално-икономическото развитие и предстоящото членство в ЕС, развитието на
структурите на местното самоуправление и на неправителствените организации.
Проблеми при прилагане на коцепцията за устойчиво развитие и насоки за тяхното преодоляване
Проблемите при прилагането на концепцията
за устойчиво развитие в страната произтичат от невъзможността еднозначно да се формулира общопризната дефиниция за устойчивото развитие и на
тази основа да се изведе обща методологическа
основа на програмата за нейното прилагане, общи
правила, които е нужно да бъдат спазвани. От друга страна трудностите съпътстващи социално-икономическия преход към пазарна икономика през
последните петнадесет години, нуждата за постигане на определени икономически параметри заложени в договора ни за присъединяване към
Евросъюза, нуждата от уеднаквяване на българското с европейското и международно законодателство в тази област се явяват сериозна пречка за
успешното прилагане на принципите на устойчиво
развитие на обществото и регионите. Допълнителна
трудност предизвиква липсата на опит в стиковане
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прилагането на подобна мащабна група от закони
и наредби. Това предполага внимателно стратегическо планиране и ефективно институционално
взаимодействие. Недостатъчният опит и успешни
практики от дейността на неправителствените организации не позволяват в пълна степен те да играят ролята на катализатор в прилагането на концепцията за устойчиво развитие в страната. Не на последно място е нужно да се споменат трудностите
свързани с необходимостта да се промени начина
на мислене, нагласите и поведението на хората,
групите и институциите за постигане на практически резултати от прилагането на тази концепция.
Проблемите по прилагането на концепцията за устойчиво развитие в България могат да се групират
както следва:
Теоретични проблеми
Няма еднозначност в дефинирането на концепцията за устойчиво развитие. Доказателство са
множеството определения и системи от принципи
и това е отражение на самата същност на концепцията като философия на развитието или регулативна идея. Големи са различията при решаването
на конфликти от типа икономика-екология, глобално-национално-местно и др. Допълнителна трудност поражда факта, че основните документи, свързани с устойчивото развитие са много обемисти и
общи и само малък кръг от хора ги познават из
основи. Това води до концентриране на вниманието само върху някои от аспектите на устойчивото
развитие (особено екологичния), до наличието на
секторни и дори ведомствени схващания за устойчивостта. Тъй като концепцията за устойчиво развитие има дългосрочен характер, а и в своята цялост опитите по нейното прилагане започнаха
отскоро, невъзможно е да се посочат успешни примери в тази област. Няма универсална формула
за нейното успешно прилагане. Нужно е да се отчитат конкретните условия при прилагането на проектите за устойчиво развитие.
Терминологията използвана за изясняване
същността на тази концепция е сложна,
абстрактна. Много често начинът по който се говори за нея е непривлекателен, неатрактивен за широката аудитория и тя я отхвърля. Липсата на единна
общовалидна програма за прилагане на тази концепция поражда опасността тя да се разглежда като нереализуема и съдържаща противоречиви
принципи на развитие, като прикритие на секторни,
ведомствени или групови интереси. Нееднозначността в терминологията и дефинициите позволява
провеждане на мерки, които в дългосрочен аспект
не водят до устойчиво развитие поради концентриране на вниманието в един от аспектите на тази
концепция или търсене на краткосрочни ефекти, на
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решаване на проблеми чрез тяхното изместване, а
не чрез действителното им преодоляване и др.
Независимо че са заложени в самата същност
на концепцията за устойчивото развитие посочените проблеми могат да бъдат отстранени ако
експертите, работещи по програми за устойчиво
развитие имат ясно разбиране за самия характер
на идеята.Обществото може да подкрепи тази концепция ако тя се разяснява и популяризира професионално, но на непрофесионален език, и се конкретизира във всеки отделен случай. Нужно е да се
прилага комплексен и цялостен, а не фрагментарен подход.
Проблеми свързани със социално-икономическото развитие и присъединяването на страната ни
към европейския съюз
През последните 15 години в икономиката, политиката и социалната структура на страната протичат радикални промени. Необходимостта от налагане на пазарните методи на производство и търговия изискват тази промяна да се извършва бързо
и приоритет се дава на постигането на висок икономически темп на развитие от гледна точка на решаване на социалните проблеми и постигане на
изискванията на Международния валутен фонд и
критериите за членство в ЕС. Поради това екологичните изисквания лесно може да бъдат подценени,
особено ако тяхното нарушаване не е очевидно.
Устойчивото развитие предполага сравнително бавни, добре обмислени действия, основани на
дългосрочни стратегии и постигнато съгласие между различните групи. Докато бързото развитие на
пазарната икономика, развитието на частна инициатива и даването на предимство на икономическите показатели води до крайна икономизация на мисленето и поведението, което се съчетава с неразвитост на съответстващи за новите условия институции и правила на поведение. Ограниченията, налагани от международните финансови институции
намаляват възможностите за гъвкава държавна политика и най-вече за пряка финансова подкрепа на
програми насочени към прилагане на концепцията
за устойчиво развитие.
Нужно е да се отчете факта, че производствената структура на страната все още трудно заменя ресурсоемкия и екологически неефективен
модел, неотчитащ местния ресусно-природен и социален потенциал, съществуващите опит и традиции и екологичните изисквания. Устойчивото развитие налага подмяна на тази структура, но това е
сложен и продължителен процес, изискващ много
финансови средства и имащ висока икономическа
и социална цена. Този процес се затруднява и от
запазването на монополни структури в големи и
важни сектори като енергетиката и стеснява въз-

можностите за реално приложение на пазарните
принципи и насочване на развитието им към рационално и ефективно използване на ресурсите.
Липсват взаимно съгласувани подходи в областта
на инвестициите, финансите, търговията, технологиите и устойчивото развитие.
Същностен белег на устойчивото развитие е
дългосрочният подход, който предполага стратегическо планиране на развитието. Политическите и
социално-икономически промени след 1989 г. доведоха до пълно отричане на необходимостта от
планиране. През последните пет години се забелязва положителна промяна в тази насока свързана с разработване на национални и локални стратегии за развитие изисквани като част от приравняването на информационната ни и законодателна
база с тази на ЕС. Освен в сферата на регионалното развитие и териториалното устройство и в редица други сектори започва да се говори за интегрирано планиране. Но все още в стратегиите и плановете се срещат липса на връзка между цели, приоритети и действия, събиране на едно място на частични мерки, действия и проекти без търсене на
цялостна концепция и цялостни решения на
проблемите, липса на ресурсно обезпечаване, вътрешна противоречивост на целите и др. Най-сериозната слабост е липсата на ефективни механизми за реализация на предвидените в плановите документи мерки. Подходът към проблемите на устойчивото развитие е по-скоро реактивен, отколкото проактивен. Дори съществуващите национални
и регионални планове за икономическо развитие не
са базирани изцяло на принципите на устойчивото
развитие.
Преодоляването на тези проблеми изисква
влагането на достатъчно по обем инвестиции, съгласувани институционални усилия. Дългосрочното
прогнозиране и планиране, формулирането на точни приоритети, ресурсно обезпечената инвестиционна политика, интегрирането на икономическата,
социалната, екологичната и регионалната политика,
широката по обхват оценка на въздействията върху средата, информационната осигуреност и мониторинг на развитието ще спомогнат за решаването на този кръг от проблеми при прилагане на
концепцията за устойчиво развитие.
Проблеми свързани с начина на прилагане на коцепцията за устойчиво развитие
Устойчивото развитие предполага комбинация
от три елемента - планиране, информация и демократични граждански структури. Информационната осигуреност за процесите на устойчиво
развитие е ниска, което води до неточни оценки.
Сериозни ограничители са ведомствения характер
на голяма част от необходимата информация и тех-

Проблеми и насоки на развитие при прилагане на концепцията за ...

ническата обезпеченост. От друга страна при информирането за процесите на устойчиво развитие
се търси показване преди всичко на ефекта, и то
позитивния. Липсва анализ на постигнатото, особено търсене на причини за неуспехите.
Решаването на този проблем чрез изваждане на
трудностите, грешките, проблемите на повърхността ще спомогне бял свят да видят много конструктивни идеи и действия и да се избегне повторението на едни и същи грешки.
Сериозен проблем при прилагането на концепцията за устойчиво развитие се явява липсата на
точни и прецизни индикатори за оценка на
постигнатото. От друга страна наличието на тези
инструменти влиза в конфликт със самата същност на концепцията за устойчивото развитие, която се разглежда по-скоро като подход и начин на
мислене, отколкото като конкретна цел или
състояние, което трябва да бъде постигнато. Освен
това обективно определените индикатори и норми
са отражение на знанията ни в момента и са поскоро морални и политически категории. Не бива
да се подминава и факта, че в страната липсва
стройна организация за прилагане на съществуващите индикатори предложени от ООН. От тази гледна точка подобряването на взаимодействието между местната власт, неправителствения сектор и държавните институции ще позволи да се получи ясна
и вярна оценка за резултатите от прилагането на
конкретните програми за постигане целите на концепцията за устойчиво развитие.
Законодателното регламентиране на оценката на въздействията върху околната среда спомага за разширяване на оценката на последствията
на човешката дейност и отказ от оценка само въз
основа на икономически критерии. Тези оценки обаче са все още силно стеснени като обхват. Освен
това значителна част от пряко и косвено потребяваните ресурси са публични блага и нямат пазарна
цена, а методиките за тяхната оценка все още не
са на нужното ниво.
Сериозен проблем за успешното прилагане на
концепцията за устойчиво развитие се явява липсата на подходящ баланс между законодателни, административни и пазарни инструменти за регулиране на развитието и особено на действен механизъм за тяхното приложение.
За преодоляване на тези проблеми от решаващо значение е да се подобри контролната дейност
на основните институции и местното самоуправление за спазване на законодателната рамка и за
максимално мобилизиране и координация на финансовите ресурси при реализацията на конкретни
проекти свързани с концепцията за устойчиво
развитие.
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Институционални проблеми
През последните години в страната се наблюдава процес на промяна на функциите, задачите,
взаимовръзките между различните институции, появата нови и ликвидирането на стари структури. Все
още преобладава тясно организационния и отраслов подход и интереси, несподелянето на информация. На национално ниво липсва ясна идея за
начина на прилагане на концепцията за устойчиво
развитие. Координацията на цялостния процес на
устойчиво развитие, съгласуването на програмите
и проектите в различни сфери и на различни нива
все още не е на необходимото ниво.
Местните власти са изключително важен фактор за постигането на положителни резултати от
прилагането на концепцията за устойчиво развитие,
поради факта, че тя се реализира най-вече на регионално/местно ниво. Същевременно те се сблъскват с много широк кръг проблеми, особено финансови и организационни. Те се оказват неподготвени да изпълняват ролята на двигател на програмите за устойчиво развитие на местно ниво. Пречка
се явява нагласата за решаване главно на рутинни
и спешни ежедневни проблеми, подценяване ролята на стратегическото планиране, липсата на стремеж и традиции за самостоятелно търсене на източници за финансиране на собствените замисли,
планове и проекти.
Преодоляването на тези проблеми може да се
постигне чрез цялостно институционално регламентиране на процеса на устойчиво развитие и осъществяване на целенасочена политика в тази
област. Нужно е да се засилят процесите на децентрализация на функции и права от централните
органи към местните власти, за да могат общините да се превърнат в едни от основните участници
в прилагането на концепцията за устойчиво развитие в страната.
Проблеми свързани с дейността на неправителствения сектор и развитието на гражданското общество
Неправителствените организации в България
са много на брой, но в по-голямата си част са финансово слаби, със слабо влияние върху общественото мнение и малък опит. Това са предимно
природозащитни организации или организации защитаващи интересите на определен кръг от хора.
Всяка от тези организации работи по своя ограничен кръг от проблеми, но липсва мрежа от
организации, занимаващи се с цялата палитра от
проблемите на устойчивото развитие. Затова е често явление различните организации да работят по
едни и същи теми, да има дублиране на проектите,
да не се предоставя пълната информация за резултатите от проведения проект. Програмите и про-
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ектите за устойчиво развитие се финансират основно от чуждестранни източници и работят предимно за изпълнение на техните цели, което поставя под съмнение достоверността на техните
резултати. Освен това финансиращите организации не отчитат спецификата на конкретните условия в нашата страна. Основно те съсредоточават
вниманието си върху трансфера на опит и обучение, без да се извършва по-нататъшно прилагане на тези знания и опит чрез реализацията на конкретни по-нататъшни проекти.Това не позволява да
се постигнат стабилни резултати от прилагането
на програмите и проектите.
Както централните институции и местните
власти, така и гражданите и неправителствените
организации нямат традиции и умения за водене
на диалог и взаимодействие за взаимна информираност. Не се стимулират достатъчно съвместни
проекти между общините и неправителствените
организации. Българското общество все още е слабо информирано за ценностите на гражданското
общество и ролята на неправителствените организации като партньор в процеса на вземане на решения. Все още държавата се възприема като основна опора и изпълнител на всички социални, икономически, културни и др. програми.
За преодоляване на тези проблеми е нужно
засилване на процесите на координация, информация и оценка на резултатите от тези проекти,
което може да се преодолее чрез създаване на мрежа на организациите, осъществяващи такъв тип
дейност. От изключително важно значение за популяризиране дейността и значението на неправителствените организации е прилагането на ефективен информационен механизъм, на резултатна
медийна политика. Източниците за финансиране на
дейността на неправителствените организации е
нужно да бъдат по-разнообразни като се стимулират дарителството, благотворителността, засилят
се връзките с локалния бизнес, местните власти и
държавните структури.
Проблеми свързани с традициите в поведението

на българските граждани
Превръщането на концепцията за устойчиво
развитие във вътрешно присъщ начин на мислене
на българските граждани изисква сериозна промяна в начина на тяхното образование, възпитание,
поведение. Много често определени общи норми и
правила на поведение се одобряват на думи, но на
практика се нарушават ако влизат в разрез с индивидуалните интереси и намерения. Затова декларирането на подкрепа за устойчивото развитие не
може да бъде реален показател за истинското приемане на тези идеи и превръщането им в норми за
поведение.
Устойчивото развитие в България все още няма широка разгласа, признание и подкрепа от обществото като цяло, от политиците и от бизнеса.
Трудно е да се наложи то като модел за поведение
особено в аспекта на решаване на проблемите на
бъдещето за сметка на настоящето.
Една от основните насоки за преодоляване на
тази пасивна съпротива срещу устойчивото развитие е да се акцентира не толкова върху проблемите на опазването на средата, колкото на икономическите интереси, на конкретните ползи от прилагането му в краткосрочен аспект, а не само в далечното и неопределено бъдеще.
Може да се обобщи, че за успешното прилагане на концепцията за устойчиво развитие в
България е нужна коренна промяна в начина на мислене и поведение на всички активни страни –
граждани, неправителствени организации, местна
власт, бизнессреди, държавна администрация и да
се подобри връзката и взаимоотношенията между
техните действия.
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ABSTRACT
In the paper a short review of the concept for sustainable development is made. On this basis are depicted and
summarized the main difficulties in applying this concept in Bulgaria and are offered suggestions for its practical
enhancement.
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Използването на икономическите принципи и инструменти, като начин за въздействие върху намаляване
замърсяването на водите, позволява ограничаването на външните екологични ефекти, плащани от потребителите,
по-добра преценка на сравнителната ефективност от използването на водните ресурси, както и реализиране
изискванията на Европейския съюз.
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Преодоляването на отрицателните вторични
ефекти и възможностите за ограничаване им се
постигат основно с контролно-забранителни мерки,
които не дават нужния резултат за опазване на околната среда. Замяната им с икономически инструменти ще доминира в следващите години. Все още
известните икономически инструменти не се прилагат напълно за екологични цели, чрез пазара да
приспособяват всички участници, да намалят вредните емисии. Икономическите инструменти са
необходими, за да се постигне включване на действителните пълни разходи в продажните цени на
суровините, енергоносителите, водата, транспортните и други услуги. Така по-добре се оценява сравнителната ефективност от тяхното използване.
Постигането на устойчиво развитие изисква да се
дава действителна оценка на направените разходи,
външните ефекти да станат вътрешни, като елементи на цените, а икономическата цена в екологично съобразена цена. В четвъртия Дъблински
принцип от 1992 г. за водата се изисква да има
икономическа стойност при всичките си конкурентни приложения и да се разглежда като икономическа стока. Грешка е да се гледа на водата като
безплатно благо, и да не се отчита нейната пълна
стойност. Ограничените водни ресурси от прясна
вода са необходими на всички хора и доставката
им се подобрява с извличането на максимална изгода от съществуващите водни ресурси. Прясната
вода е ограничен ресурс на планетата и за пълноценната й употреба е необходимо прилагане на икономическите принципи и инструменти с цел въздействие върху поведението на потребителя и доставчика на водата към икономия и ефективно
използване. Особеното на питейната вода е, че тя
не е непосредствено произведена от човека, нами-

ра се в природата и се изисква той да осигури възможността тя да бъде доставена до съответното
населено място с по-малки загуби. Независимо от
природния характер на водата тя има пълна стойност включваща икономическата стойност и непреходната стойност. Икономическата стойност зависи от потребителя и начина на потребление и
обхваща: стойността за преките потребители на
вода, чистите ползи от загубите на вода чрез изпарение и пренос на изпаренията и приноса на водата за постигане на обществени цели. Непреходната
стойност обхваща несвързаните с потреблението
стойности или свързани със самото съществуване на човека. Пълните разходи за довеждане на
водата до потребителя съдържат:
Пълните икономически разходи за водопотребление включват: пълни разходи за водоснабдяване
вкл. управлението на ресурса, експлоатационни
разходи и разходи за поддръжка, както и капитални разходи.
Външните екологични фактори са свързани с
общественото здраве и поддържане на екосистемите. Определянето на пълните разходи често е
трудоемък и труден процес и обикновено се предпочита изчисляването на пълните икономически
разходи. Водата е обществено благо и ефективността на фирмите по водоснабдяване зависи от възможността те да разполагат с достатъчно ресурси,
за да са финансово независими от общите приходи.
Гаранция за устойчивостта на инвестициите е възстановяването на пълните разходи за водоснабдяване.
Осигуряването на по добри условия за цялата
водна среда до 2015 г. изисква България да се съобразява с водещата Европейска рамкова директива за водите 2000/60/ЕС, както и с подготовката и
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приложението на всички свързани с водните проблеми директиви и наредби на ЕС. Това изисква време и ресурси и за част от тях е постигнато отлагане във времето поради технологични и финансови
проблеми. При прилагане на Директива 91/271/ЕС
относно градските пречиствателни станции за отпадъчни води се постигна отлагане с 4 и 8 години 4 години до 31.12.2010 г. за населени места с
над 10 000 еквивалент-жители и 8 години – до
31.12.2014 г. за населени места с 2000 -10 000
еквивалент-жители. При прилагането на Директива
91/271/ЕЕС се предвижда строителството на 357
нови пречиствателни станции за отпадъчни води,
доизграждане на 12 и разширение, реконструкция
или модернизация на 40 ПСОВ. Броят на агломерациите със 100% изградена канализационна мрежа е 12, а за останалите 418 агломерации се предвижда построяването на канализационната им мрежа да приключи до 2014 г. /д-р Галя Бърдарска,
Институт по водни проблеми -БАН, член на УС на
GWP CEE/. Последната година е характерна с наводнения причинени от обилните дъждове и непочистените корита на реките, изсичането на горите
в крайречните басейни и ерозията на почвата, а също и трудностите по установяване на стопаните на
реките, извън и във градовете и селата.
Постигането на устойчиво развитие изисква
екологосъобразен растеж, но има икономическа и
социална цена. Последните години от развитието
на човечеството отразяват нарушаване на екологичния баланс, висока степен на замърсеност на
въздуха, почвата, водите, намаляване на горските
площи, изчезване на редица биологични видове.
Околната среда не е в състояние вече сама да възстановява нарушения баланс от изгражданото с хилядолетия природно равновесие чрез кръговрата,
без намесата на човека. Антропогенното въздействие е нанесло трудно поправими щети, както на
околната среда, така и на обществената среда.
Досегашното икономическо развитие в по-голяма
степен е избягвало решаването на екологичните
проблеми, а изключително трудно е и когато те са
съчетани с висока социална цена при страни в условия на преход към пазарна икономика, която автоматично не може да ги разреши. Постигането на
икономически и екологичен ефект не е по силите
само на една страна и изисква съчетаване на различни равнища от фирмата до национално и световно ниво. Настоящият опит за постигане на подобра околна среда се е реализирал главно чрез
прилагането на контролно-забранителни мерки, без
да са налице обнадеждаващи резултати. Това изисква преосмисляне на подходите при решаването
на проблемите с замърсяването на околната среда,
с подобряването на положението на обществото,

така и на икономическия растеж на човечеството.
Опитът да се постигат поотделно целите в тези области само влошава тяхното развитие или им въздейства отрицателно. Така постигането на икономически растеж влошава природната среда, диференцира и разслоява обществото на крайно разнородни групи с значителен процент мизерстващо
население. Стремежът за постигане на висока печалба при всяко производство замърсява околната
среда, създава отрицателен външен вторичен
ефект, натоварва обществото да плаща за неговото преодоляване или го прехвърля на потребителя.
Това изисква 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 част от населението,
което се намира на ръба на социалното оцеляване.Този преход става възможен с намирането на
подход за увеличаване на икономическите инструменти чрез които в по-голяма степен да се обвържат на частните с обществените разходи. Включването в цената 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. От друга страна, реалната цена натоварва значителен процент от населението поради неговите ниски генерирани доходи. Използването 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, като въздействието върху замърсителя се реализира с по-твърди до помеки мерки. При всички форми на въздействие от
контролно-забранителни до икономически инструменти в условията на пазарна икономика е необходимо запазването на чувствителността спрямо
цените и възможността за максимизация на печалбата. Това изисква осъществяване на връзка с контрола по замърсяването на околната среда, като
бъдат принудени икономически фирмите да намалят производството и да поемат пълните социални
разходи. Тук е границата на интересите на обществото, на частния бизнес. Възниква противоречието
между необходимостта от автоматично намаляване на замърсяващите производства и вторичните ефекти от това решение. Последиците за обществото са растеж на цените, инфлация, спад в
предлагането, безработица. Необходима е яснота
да каква степен на замърсеност е поносимостта
на природата, без това да дава пагубно отражение
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върху нея. И тъй като обществото живее на тази
планета поставя се въпросът как ще кореспондира
с намирането на такава пределна социална изгода,
която би се изравнила с пределния социален разход,
без да уврежда непоправимо околната среда. От
друга страна, не всички компоненти, оказващи
влияние, са чисто икономически, като природното
равновесие, здравето на хората. Налагането на задължителни стандарти и права на замърсяване,
изискуемите такси, глоби за замърсяване са икономическа принуда, отразяваща се по различен начин на отделните производители, поради това, че
степента на замърсяване на отделните производства е различна. Производителите в областта на промишлеността и химията понасят основната тежест
и стават неравностойни конкуренти на останалите
производства. Докато съответните замърсяващи
производства са важни за обществото е необходимо намирането на механизъм за тяхното съществуване, който да позволява намаляването замърсеността на природата, но и разпределение на допълнителните разходи между производители и
потребители.
Основания за прилагане на икономически инструменти
Първо. Основният принцип на екологичната политика “замърсителят плаща” се прилага по- лесно.
Той е в основата на икономическата и екологичната политика. За хармонизиране на политиката в
ОИСР през 1972 г. бе препоръчано прилагането
на принципа “замърсителят плаща”. Той гласи, че
замърсителят трябва да поема разходите за мерките за намаляване замърсяването, наложени от
обществените власти за гарантиране на околната
среда в приемливо състояние 1 . Това не е идеално
решение, а отправна точка за неговото намиране.
Опитът показва две интерпретации на този
принцип:
- замърсителят трябва да плати само разходите за контрол и пречистване или той трябва да
компенсира гражданите за нанесените щети от
замърсяването.
Както се вижда, втората интерпретация разширява значението на принципа. Много трудно е
обаче да се принуди частния сектор да плаща за
минали щети. Това може да стане само, ако компенсацията се плаща от бюджета, както американския опит със Суперфонда за опасни отпадъци, който не беше много успешен.
Принципът няма отношение към разходноефективна политика. Той е повече императивен, отколкото създаващ стимули, трудно приложим особено на международно равнище за замърсявания
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резултат от трансгранични преноси но може да се
използва като добър инструмент за разпределяне
на разходите по екологичните мерки между замърсителите и замърсените - рolluters and pollutees.
Вторият принцип въздействащ върху водоползването са платените глоби за обезщетение, които
обезщетяват директно само ощетения ползвател.
Не е справедливо и далновидно част от събраните
глоби да се преразпределят от глобяващата институция и на други ползватели и субекти от веригата
на ползвателите на водни услуги. Друг принцип е
водата плаща водата- които изисква приходите от
водата и водните услуги да отиват само и изключително за добиване, опазване, пречистване и възстановяване на водата и за подобряване на водните
услуги. Следващ принцип е количеството плаща
количеството, отговарящ на необходимостта да няма никаква отстъпка в цената на водата и водните
услуги, независимо от ползуваното количество. Плащаш толкова, колкото си ползвал – това не е търговия на едро в борсите с отстъпка за борсовите
посредници. Важен принцип при недостига на питейна вода е възстановяването на всички разходи.
За да бъде осигурена водата в нужните количества
крайният потребител плаща всички разходи по технологичния път на получаваната от него вода, съответно водни услуги. Водата е жизненоважна и
който ползва, плаща – не по-малко важен принцип
изискващ плащане от само тези субекти, които
ползуват директно водата и водните услуги, но не
и техните контрагенти – партньори и съседи. Спорен
е следващият принцип субсидирай добрия, облагай
с глоби лошия, поради ефекта им на краткосрочна
мярка за въздействие. Но все пак без логично стимулиране и наказание, няма мотивация за спазване на законите, наредбите и правилата. Разпределяне на общата тежест е принцип, налагащ всички разходи по добиването, опазването, пречистването и възстановяването на водата се разпределят
общо и справедливо между всички водоползватели.
Второ. Прилагането на икономически инструменти изисква спазване на екви-маржиналния принцип. Очевидно е, че най-ефективният начин за намаляване на замърсяването е да се принудят фирмите да съкратят замърсяването, докато пределните разходи между тях се изравнят. След като това равенство се достигне, по-нататъшното снижаване на замърсяванията ще бъде ефективно само
ако това равенство се поддържа.
Прилагането на този принцип на практика е
силно затруднено поради липсата на точна информация за разходите за контрол. По-точно не може
да се приеме за сигурна информацията, която за-

1 Development and Environment, World Development Report 1992, The World Bank. p.77.”
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мърсяващите фирми биха предоставили на контролния орган поради това, че те винаги биха се старали да завишат данните за разходите с цел да
получат по-изгодни условия за снижаване на
замърсяванията.
Трето. 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 замърсявания или използване на ресурси).
Прехода от външни отрицателни ефекти към тяхната “интернациализация” (включване в цената на
произвежданите стоки) създава условия за действителна ефективност от използването на природните суровини, енергоносителите, транспортните
и други услуги. В условията на пазарна икономика
това създава неравностойна конкуренция между редица отрасли от областта на химическата промишленост, тежката металургия, химията, енергетиката нуждаещи се от огромни инвестиции в посока
на компенсиране последиците от замърсяванията
на околната среда реализирани през годините на
тяхното съществуване и останалите отрасли имащи по-малък замърсяващ ефект. От друга страна,
сумата, която е необходима за постигане на екологичните стандарти, изисквани от ЕС е огромна
за възможностите на България – 9 млрд. евро. Кой
трябва да осигури средствата, като вече значителен дял се пада на частната собственост? Необходима е яснота между държавните задължения и частния бизнес. Държавата трябва да намира механизми, с които да управлява екологичните направления 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, наследени остарели
технологии поставят въпроси за възможното съчетаване на паралелно решаване на най-малко три
направления – осигуряване на икономически екологичен растеж, намаляване на безработицата и подобряване на стандарта на населението и околната среда.
Изключването на екологичните ефекти и субсидирането на определени направления от бизнеса води до подвеждащи резултати за реалната
стойност на цената по която се предлагат.
Включването на екологичните ефекти създава условия за нов тип индустрия екологичната, която създава нови работни места в по-голяма степен от замърсяващите производства.

Четвърто. Средствата, получени от налаганите 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 тях могат да се инвестират в направления за
опазването на околната среда, биха създали заетост и нова екологична индустрия.
Реализацията на реални цени с включването
на външните екологични ефекти би преструктурирало производството. Силно замърсяващите индустрии не биха оцелели при равнопоставени условия,
те или ще 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.
Подходът за създаване на екологични цени
при наличие на различни интереси засяга социални и икономически проблеми на цялото население
и бизнеса. Като начало са необходими да бъдат
направени компромиси, така че да се съчетават
националните интереси с интересите на другите
страни, решаващи същите проблеми.
Избор на регулативен инструментариум
За решаването на екологичните проблеми, могат да се използват два основни подхода около които да се обединят всички останали решения
• Търсене решения с помощта на пазарни механизми при точно дефинирани права на собственост и използване на икономически инструментариум
Продаваемите права (Tradable permits) са частен но изключително показателен пример за приложение на теорията на правата на собственост за
решаване на екологичните проблеми. На тази основа е създадена система от продаваеми права за
емисионна дейност. Така например Австрия е закупила права за замърсяване от България и чрез
тях се инвестират свежи парични средства за построяване на каскадата “Цанков камък”
Политика на мехура (Bubble policy).
Фирмите са като в мехур и могат да си преразпределят правата. Когато някоя фирма замърсява над допустимите норми, тя може да си купи
кредити за снижаване на емисиите - ERC от други
фирми. Изискването е снижаване на емисиите да
бъде реално, изпълнимо, постоянно и определяемо
(surplus, enforceable, permanent and quantifiable).
Прилагането на мехура обаче не е лишено от
проблеми. Мехурът е лесно определим, когато се
отнася до хомогенни, а не до различни замърсители.
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Компенсационна политика (Оffset policy).
Тази политика позволява на новите заводи да
закупуват емисионни кредити (права) от вече действащите заводи. Така новите мощности финансират екологичните мерки в старите заводи. Новите
заводи, които ще имат определени емисии, са принудени да направят договори със съществуващите
източници, което се компенсира с внедряване на
пречиствателна дейност в тях.
Екологични банки.
Икономиите от замърсяване, когато се намаляват емисиите под изискваното равнище, позволяват влагането им в специални банки.
• Замърсяванията са резултат от пазарните
несъвършенства, което изисква и употреба на определена доза контролно-регулативни механизми
с цел компенсирането им.
- Пречистването на околната среда се интерпретира като държавна дейност и се финансира от
общото данъчно облагане.
- Държавата плаща субсидии с цел да намали дейностите, замърсяващи околната среда.
Субсидиите се финансират от общото данъчно
облагане.
- Регулативен подход се възприема, при който държавата специфицира максималното количество емисии за фирма или за оборудване (емисионни норми, разрешителни). Когато се нарушават тези изисквания, никакво разрешително не се дава.
- Налагат се данъци върху единица емисии.
Целта е да се стимулира внедряването на пречист-
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вателни технологии.
За ефективно приложение на икономическите инструменти е необходимо икономиката да достигне определена критична маса - набор от административни и правни разпоредби за ефективно прилагане на законите. Особено важно е това изискване за данъчната политика.
Никаква ефективна стимулираща система не
е възможна в икономика, която се контролира
силно. Икономическите инструменти са ценово-ориентирана политика, а в система с фиксирани или
силно регулирани цени те не могат да се изявят.
Това е още едно доказателство, че трябва рационално екологично използване на ресурсите. Това
е принципът на екологичната ефективност.
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ABSTRACT
Economical principles and instruments using (as a way of impact of water pollution‘s decrease) allow external
environmental results’ restrain. These results were made by including in water consumers price and also allow better
assessment of comparative water resources upswing’s efficiency as well EU requirements.
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УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА
ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Виолина Хаджиева
Институт по аграрна икономика – София
Целта на доклада е да представи концепцията за устойчиво развитие на земеделието в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и последствията произтичащи от нейното прилагане в България след
приемането на страната в Общността..Към положителните последствия са посочени приобщаването към европейския пазар, притокът на финансови помощи; увеличаване на чуждестранните инвестиции; раздвижване на
пазара на земята; увеличаване на доходите на земеделските производители; осигуряване на равен достъп на
селските райони до ресурсите. Предполага се, че земеделските стопани ще бъдат изправени и пред големи
трудности като по- високата конкурентноспособност на производителите от страните-членки на ЕС; намаляване
броя на заетите в отрасъла; по-голямата взискателност към качествата на земеделските продукти; необходимостта от инвестиции за опазване на околната среда и пр.
Ключови думи: устойчиво земеделие,обща селскостопанска политика на Европейския съюз, последствия.
Key words: sustainable agriculture, Common Agricultural Policy of the European Union, consequences.

Концепцията за устойчиво развитие
През ХХ-ти век световната икономика достигна висок икономически растеж. Само промишленото производство се увеличи петдесет пъти.
Ускори се икономическата зависимост между
нациите, която предизвика и усилваща се екологична зависимост. Връзката между икономиката и
екологията придоби глобален характер. Бързото
увеличаване на числеността на човечеството на фона на ограничените природни ресурси затегна връзката между икономическото развитие и околната
среда и се превърна в един от най-сложните проблеми на съвременното човечество. В отговор на тези реалности се разви концепцията за устойчивото
развитие.
В икономическата теория за първи път идеята
за устойчивото развитие е представена от Джеймс
Стюарт Мил (1857 год.), който въвежда категорията “стационарно състояние”, което той идентифицира с достигане на такова равнище на развитие,
за което е характерно статично население, обслужвано от статичен капитал.
В по-ново време (седемдесетте години на ХХ
век) Римският клуб представи в нова светлина идеята на Мил. В изследването на Медоуз “Границите
на растежа” (1972 год.) той търси отговор на въпроса какво ще оставим на следващите поколения,
ако продължи ускорената експлоатация на
ресурсите. Отговорът е твърде апокалиптичен.
Според него, ако човечеството продължи да се развива с темповете от 50-те – 60-те години ще загине или от недостиг на ресурси или от прекомерно
замърсяване на околната среда. Най-общо, в основата на философията на Римския клуб стои
твърдението, че като система светът се развива в

определени граници. Човечеството е длъжно да се
съобразява с това, за да не се сблъска по-късно с
последствията от собствената си експанзия.
В следващите разработки на Римския клуб са
представени по-умерени оценки, в които прозират
вижданията за устойчиво развитие на икономиката
и ролята на икономическите фактори в експлоатацията на ресурсите.
Тезите на Римския клуб са предмет на оживена дискусия. Един от техните критици Н. Дали
смята, че устойчивото състояние на икономиката
се характеризира с постоянен запас на ресурсите
и на населението. Той не приема, че темповете на
растежа трябва да бъдат ограничавани, за да не се
изчерпят ресурсите, а смята, че икономическият
растеж трябва да се реализира главно за сметка
на интензивни фактори. За да се постигне това той
приема следните условия: стабилизиране на броя
на населението; стабилизиране на потока на
ресурсите; осигуряване на справедливост на разпределянето на ресурсите сред населението. Според
него всеки човек трябва да има едно дете, или на
семейство – две деца. Стабилизирането на ресурсите може да се постигне чрез въвеждане на квоти,
осигуряващи разумни граници на тяхното използване. По този начин той смята, че автоматично се
решават екологичните проблеми породени от
свръхнаселението.
Най-завършен вид концепцията за устойчивото развитие достига в доклада на Международната
комисия на ООН за развитие и околна среда, известна като Комисията Брундтланд, според която
“Устойчивото развитие е такова развитие, което задоволява най-пълно потребностите на населението
в настоящия момент, без да накърни възможнос-
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тите на задоволяване на потребностите на бъдещите поколения”.
На Конференцията на ООН по околната среда и развитието в Рио де Жанейро през 1992 год.
бе доразвита концепцията за устойчиво развитие
през ХХІ век, представена в Agenda-21. Устойчивото
развитие се разглежда като процес, при който експлоатацията на ресурсите, насочеността на
инвестициите, ориентирането на технологиите и на
институционалните промени трябва да са в хармония с околната среда. Определени са основните
цели на устойчивото развитие: оживление на икономическия растеж и промяна на неговото качество;
удовлетворяване на потребностите от работни
места, енергия, вода и здравеопазване; поддържане на стабилна численост на населението; запазване и разширяване на ресурсната база; пренасочване на технологиите и управлението на риска и
обединяване на околната среда и икономиката при
вземане на решения.
В търсене на решения на възникналите глобални проблеми на човечеството се моделира бъдещето на световната икономика като се правят
опити да се усъвършенстват методите на изследване на връзката между нарастването на населението, количеството и качеството на природните
ресурси, екологичното състояние и икономическото развитие. Мнението по тези въпроси не е
единно, но могат да се разграничат три групи
виждания, условно наречени “алармисти”, “максималисти” и “екоразвитие”.
Групата на алармистите обединява привържениците на т.нар. “нулев растеж”, който се свежда
до съкращаване на развитието на производството
и ограничаване на растежа на населението с цел
предотвратяване на екологичната катастрофа. Те
препоръчват стабилизиране на числеността на населението и степента на промишленото развитие,
съкращаване на използването на природните
ресурси, недопускане по-нататък на индустриализация и преминаване към състояние на “глобално
равновесие”.
Според максималистите икономически слабо
развитите страни ще мислят и заделят средства за
опазване на околната среда едва след като надминат САЩ и Англия в икономическото си развитие.
Тази версия е твърде неубедителна.
Групата на привържениците на екоразвитието
смята, че стопанският прогрес трябва да се постига чрез интегриране на икономическото развитие и
решаването на екологичните проблеми и изграждане на необходимата екологична инфраструктура.
Разходите за защитата на околната среда не трябва да превишават ефекта от тяхното изразходване.
Концепцията за устойчивото развитие печели
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все повече привърженици. Тя се развива и обогатява.
Екологията и икономиката се свързват със здрави
връзки и дори само разхлабването им се нуждае
от промяна в ценностите, от промяна в отношението към околната среда, от нови приоритети в човешкото мислене и поведение.
Устойчивото развитие в общата селскостопанска
политика на Европейския съюз
Концепцията за устойчивото развитие е присъща на земеделието, защото от това доколко то е
икономически ефективно, екологично съвместимо
и социално отговорно зависи благосъстоянието и
начина на живот не само на заетите в него, но и на
потребителите на земеделски продукти. Именно тази зависимост и непосредствената връзка на земеделието с природата, определят стратегическото значение на устойчивото развитие за неговия
успех.
Съществуват множество определения за устойчивото земеделие, доколкото в тях се поставят
различни акценти: биологически, технологичен,
икономически, социален и най-често – екологичен.
Най-общо като устойчиво се определя земеделието,
което е икономически ефективно, социално отговорно и екологично съвместимо. Именно това разбиране е залегнало и определя най-новите задачи в
Общата селскостопанска политика на Европейския
съюз:
- повишаване на конкурентноспособността на
европейското земеделие на световно ниво;
- контрол над производството и прекомерното
нарастване на бюджетните разходи;
- осигуряване на приемлив жизнен стандарт
на заетите в селското стопанство посредством увеличаване на доходите им;
- опазване на околната среда.
Решенията от м. юни 2003 год. за реформирането на ОСП се свеждат до следните по-конкретни постановки:
- рационализиране на системата за субсидиране посредством въвеждане на единно плащане
на ферма, необвързано с наличието и вида на
производството; за новоприетите страни-членки за
първите 3 години плащанията ще се дават за единица площ;
- обвързване на плащанията за фермерите със
стандартите за безопасност на храните, опазване
на околната среда, хуманно отношение към
животните, опазване здравето на хората, безопасността на труда, както и поддържане на земеделската земя в добро състояние;
- увеличаване на средствата за развитие на
селските райони, въвеждане нови програми и мерки за повишаване качеството на продуктите, хуманното отношение към животните и подпомагане на
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фермите за достигане на производствените стандарти на ЕС;
- намаляване на преките плащания (производствените субсидии) за големите ферми с 5 % за
субсидии над 5000 евро, с оглед заделяне на повече средства за развитие на селските райони и генериране на средства за финансиране на бъдещи
реформи;
- намаляване на интервенционната цена за
зърнените култури с 5 % и увеличаване на преките
плащания за производителите на зърно;
- по-обхватна и по-ускорена реформа в сектора на млякото и млечните продукти с диференцирани намаления на интервенционните цени на
маслото и обезмасленото мляко, както и запазване на млечните квоти до 2014/15 година;
- реформиране на секторите на ориза, твърдата пшеница, сухите фуражи и др.
Тези реформи ще помогнат да се възвърне
ролята на фермерите, да се ограничи ненужното
попълване на документи, а земеделските стопани
да бъдат възнаградени за това, което правят за
обществото. С тях се цели да се премахнат структурните неравновесия в определени сектори, да се
даде тласък на развитието на селските райони и
да се осигури дългосрочна стабилност на селското стопанство.
Те са зададени с Регламент: 1782/2003 на
ЕС, който установява общите правила на схеми за
директно подпомагане по линия на ОСП.
Според него пълното изплащане на директните помощи трябва да е свързано със спазване на
правилата по отношение на селскостопанските
земи, селскостопанското производство и дейности.
Ако основните стандарти не се спазват, държавите-членки трябва да оттеглят преките помощи
изцяло или частично на базата на критерии, които
са пропорционални, обективни и постепенно изменящи се.
Посредством най-новите реформи в ОСП се
цели:
- да се избегне изоставянето на селскостопанската земя и осигури, нейното поддържане в добро
селскостопанско и екологично състояние като се
въвеждат стандарти и се вземат предвид специфичните характеристики на засегнатите области, вкл.
почвено-климатични условия и съществуващи системи за селско стопанство (използване на земята,
сеитбооборот на културите, селскостопански
практики) и структурата на фермите;
- като се има предвид, положителният ефект
на постоянните пасища върху околната среда, се
насърчава поддържането им и предотвратява превръщането им в обработваема земя;
- да се въведе задължителна система за прог-

ресивно намаление на директните плащания в рамките на цялата общност за годините от 2005 до
2012 с определен процент. Спестените средства
да се насочват за финансиране на мерки за развитието на селските райони като се разпределят между държавите-членки на база на обективни
критерии;
- да се създаде цялостна система за съвети,
която да помогне на фермерите да осъзнаят подобре кръговрата на материалите и процесите, които се отнасят до околната среда, безопасност на
храните, здравето на животните и хуманното отношение към тях. Участието в системата е на доброволни начала за фермерите като предимство се
дава на онези, които получават годишни директни
плащания в размер над определена сума;
- да се адаптира системата, към интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК),
Регламент ЕС 3508/92, с цел да се включи в схемата за единно подпомагане отглеждането на твърдата пшеница, протеиновите култури, енергийните
култури, ориза, картофеното нишесте, ядките,
млякото, семената, бобовите растения и специфичните регионални помощи;
- за да се предотврати неправилното разпределение на средствата на Общността, няма да се
дават никакви плащания на фермерите, които изкуствено са създали условията за тяхното получаване;
- единното плащане да не бъде зависимо от
производството на някакъв конкретен продукт. С цел
да се избегне изкривяването на конкуренцията, определени продукти трябва да бъдат изключени от
производство на избираема земя;
- общото равнище на подкрепа и права да не
надхвърля съществуващите бюджетни ограничения
на ниво Общността или на национално равнище и
където е възможно на регионално.
Предизвикателства пред българското земеделие
Прилагането на ОСП на ЕС в нашата страна
ще изправи земеделието пред различни предизвикателства – част от тях ще въздействат върху него
положително, други ще действат възпиращо върху
развитието му. Към положителните последствия ще
посочим следните:
1. Предстоящото приобщаване на българския
производител към единния европейски пазар, очакваме да бъде съпроводено от нарастване на потреблението на селскостопански стоки, което да активизира производството.
2. Към земеделието ще се насочи приток от
финансови помощи, които в адаптивния период
(първите три години след влизането в ЕС) ще се
дават под формата на директни плащания за единица площ, от което следва, че най-голяма полза
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ще извлекат фермите, които стопанисват най-големи площи. Необвръзването на финансовата подкрепа на фермерите с вида на продукцията им дава свобода сами да определят какво да произвеждат.
3. Приобщаването на страната ни към обединена Европа, предполага увеличаване на прихода
от чуждестранни инвестиции. За селското стопанство, което сега изпитва остър недостиг на финансов ресурс притокът от такъв ще играе важна
роля за модернизирането и увеличаване на производителността му.
4. Очаква се, че с увеличаване на доходите
на земеделските стопани и притокът на чуждестранни инвестиции ще се оживи пазарът на земята
и ускори преструктурирането на отрасъла.
5. Икономическото стабилизиране на земеделските структури ще ги направи по-адаптивни към
пазарните изисквания и към вкусовете на потребителите. Това несъмнено ще се отрази положително върху доходите и жизнения стандарт на заетите
в отрасъла, в който сега съжителстват много едри
арендни стопанства с дребни семейни стопанства.
6. Присъединяването към ЕС ще застави производителите да спазват по-строги стандарти за качество на земеделски стоки, за хуманно отношение към животните и околната среда.
7. Субсидирането на селските общини в т.ч.
необлагодеталстваните ще им осигури равен достъп до ресурсите и ще подпомогне социално-икономическото им развитие.
Доколко ще се реализират положителните
страни от прилагането на ОСП в българското земеделие зависи от това ефективно ли ще се прилага тя. Освен положителните очаквания прилагането на ОСП ще предизвика и изостри някои
проблеми, най-важните от които са следните:
• Влизайки в зона с много висока конкурентноспособност, българският земеделец ще се натъкне пред ограничаване на пазарите на неконкурентните стоки, тъй като в него ще навлязат по-евтини
такива от общността. Макар, че страната ни има
право и вероятно ще осигурява бюджетни средства
за съфинансиране на мерките по линия на ОСП,
те ще бъдат насочени главно към общи капиталоемки мерки каквито са мелиорациите, борбата с
ерозията и замърсяването на земеделските земи
и др. и към секторите със сравнителни преимущества, каквито са зеленчукопроизводството и
овощарството, етеричномаслените култури,
овцевъдството, биволовъдството, пчеларството, а
така също към увеличаване на инвестиционната
активност, така че подкрепата от бюджета чрез допустимите отклонения от общите правила няма да
води до привилегии и нарушаване на принципите
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на лоялната конкуренция.
• Приемането на периода 2000-2002 години
за референтен запазва неравенството в подкрепата на производството и икономическите загуби, поради това, че в този период не е използван естествения потенциал на ресурсите рационално.Ниското изходно ниво, съответно обоснованите на него
квоти, ще ограничават напредъка на отрасъла.
• Конкуренцията ще застави производителите
да увеличават производителността, в резултат от
което ще се намалява броят на заетите в отрасъла
и закриват работни места. В краткосрочен план този процес ще се отрази негативно върху заетостта,
тъй като положителният ефект от него ще се изяви
в един по-дългосрочен план.
• Българският производител трябва да очаква
затруднения и по отношение на изискванията към
качеството на земеделските продукти. Широко известно е, че качеството на голяма част от българските продукти не само че не е от най-високото, но
се отклонява и от възприетите стандарти. Такъв е
случаят с млякото, от което 80% е с незадоволителни качества.
За да се преодолее този проблем подобряването на качеството на земеделските продукти трябва да стане приоритет.
• Характерно за селското стопанство на ЕС е,
че е висококапиталоемко. Ако у нас на 1000 дка
се падат около 70 к.с. в ЕС те са 250-460 к.с. Тези
дадености предполагат, че за нас ще останат потрудоемките производства и такива, за които в
Общността няма подходящи почвено-климатични
условия, както и стоки със защитена търговска марка и географски произход.
• Целта на ОСП към постигане на устойчиво
земеделие, което е конкурентноспособно, социално отговорно и екологично съвместимо ще определя облика на селското стопанство и в нашата страна в бъдеще. Неговото практическо реализиране
ще бъде съпроводено със затруднения, тъй като
ще наложи техническото и технологично обновление на производството. Изискването за стандартизация, сертификация, фитосанитарни и ветеринарни характеристики на земеделските стоки, ще
застави земеделските производители да насочват
част от инвестициите си за екологични мероприятия,
като например изгражането на торища, химически
мелиорации и др., което може да оскъпи земеделската продукция. Не е изключено технологичната
непригодност на животновъдните ферми и непригодността да спазват хигиенните и други изисквания да ги направи неконкурентноспособни.
• Усвояването на средствата за развитие на
селските райони неминуемо ще ускори преструктурирането на отрасъла. То, обаче, ще се затруд-
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нява поради по-ниската му конкурентноспособност.
Освен това има опасност процесът да се бюрократизира.
ОСП не е догма, тя не е и панацея за нашето
селско стопанство. Но каквито и промени да претърпи, тя винаги ще е насочена към оценяване на
ролята на земеделските производители, за да бъдат справедливо възнаградени за това, което те правят за обществото. Целта сега е да се постигне
дългосрочна устойчивост на аграрния отрасъл, а
това означава стимулиране на пазарната ориентация на производителите и постигане на ефективност както във вътрешен, така и в международен
план. Затова те трябва да са готови да се възползват от възможностите, които им се предлагат с присъединяването съм Съюза, без да пренебрегват

проблемите.
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ABSTRACT
The aim of this report is to present the concept of sustainable development of agriculture in the EU
Common Agricultural Policy and the consequences of its application in Bulgaria after the acceptance of the
country in the Community. The positive consequences refer to the adaptation of Bulgaria to the European
market;, the incoming financial assistance, increase of direct foreign investment; activiting of the land market; increase of the agricultural producers’ incomes; assuring all rural regions an equal access to investment.
It is supposed that the agricultural producers will also face great difficulties such as the greater competitiveness of the producers in the European Union; the decrease of the number of the employed in agriculture; the
higher requirements to the agricultural produce’s quality; the necessity of environment preservation investment, etc.
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ЦЕЛИТЕ НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ
Мария Андреева
Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов
Целите на хилядолетието за развитие, приети от ООН в началото на XXI век, са най-широкомащабния
съгласуван план за постигане на устойчиво развитие в глобален аспект. В доклада се разглеждат основни проблеми,
свързани с тяхното постигане до 2015 г, като се отделя внимание на спецификата и възможностите за реализация на целите на хилядолетието за развитие за България.
Ключови думи: устойчиво развитие, глобализация, цели на хилядолетието за развитие.
Key words: sustainble development, globalization, the UN Millennium development goals

През септември 2000 г, по време на Срещата
на върха на хилядолетието, организирана от ООН,
държавните глави на 189 страни приеха Декларацията на хилядолетието, утвърждаваща стратегически цели, ориентирани към проблемите на устойчивото развитие в глобален аспект. Последвалите световни форуми под егидата на ООН, доразвиха и конкретизираха осем главни цели за борба
с бедността, глада, болестите, неграмотността, влошаването на околната среда, дискриминацията срещу жените, 18 конкретни цели и 48 показатели за
тяхното изпълнение в глобален мащаб. Изведени
на преден план в световния дневен ред, днес тези
цели се наричат Цели на хилядолетието за развитие /ЦХР/. Всички страни-членки на ООН се ангажираха с изпълнението им до 2015 година.
Адекватността на тези цели на концепцията
за устойчиво развитие и проблемите при тяхното
постигане са предмет на следващото изложение.
Първият основен ангажимент на всяка страна,
приела Декларацията на хилядолетието, беше да
адаптира осемте главни цели към своето развитие,
като формулира конкретни цели и специфични индикатори за мониторинг на тяхното изпълнение.
Целите на хилядолетието за развитие за България
са:
ЦЕЛ 1. Намаляване наполовина на крайната
бедност и недохранването;
ЦЕЛ 2. Подобряване на основното и средното
образование;
ЦЕЛ 3: Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените;
ЦЕЛ 4. Намаляване на смъртността сред
децата;
ЦЕЛ 5: Подобряване здравословното състояние на майките;
ЦЕЛ 6: Ограничаване на разпространението

на ХИВ / СПИН, сифилис и туберкулоза;
ЦЕЛ 7: Осигуряване на устойчива околна
среда;
ЦЕЛ 8: Създаване на партньорство за развитие.
На пръв поглед, като че ли човечеството в началото на XXI век съвсем точно си е формулирало
най-важните цели, чието решаване е стратегически фактор за неговото оцеляване, достигнало е до
рационалната идея за разумно, устойчиво развитие и е намерило формата за разрешаване на тези проблеми чрез процеса на глобализация. Какви
са реалностите към този момент и какви са перспективите за реализация на формулираните осем
цели на Хилядолетието за развитие, с оглед приближаване на човечеството като цяло и на нашата
страна в частност, до критериите за устойчиво
развитие? Дали самата концепция за устойчиво
развитие, при съществуващите дадености и при
прогнозираните на тяхна основа перспективи за
развитие, е реално постижима глобална стратегия,
дали е утопия, дали е безалтернативно изискване
за оцеляване, или е някакъв разумен компромис?
По отношение на цел 1. Намаляване наполовина
на крайната бедност и недохранването
ЦХР са насочени най-вече към намаляване на
бедността, тъй като от това в най-голяма степен
зависи решаването на проблемите със
здравеопазването, образованието, както и постигането на останалите цели. Както се казва в Доклада
на ООН за развитието на човека 2005: „В нашия
взаимнообвързан свят бъдеще, изградено върху основите на масова бедност сред изобилието е икономически неефективно, политически нестабилно
и морално недопустимо.”[3;24]
ЦХР поставиха количествени цели и съответни индикатори 1 за намаляване наполовина до

1 Индикаторите, необходими във връзка с наблюдението върху изпълнението на Целите на хиядолетието
за развитие за цели от 1 до 7 са подмножество на съответните индикатори от вече съществуващата United
Nations Common Country Assessment Indicator Framework – бел. авт.
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2015г. броя на хората, които живеят с по-ниски доходи от 1 долар на ден и намаляване наполовина
на хората, страдащи от глад.
За съжаление обаче, както показват всички
разчети на експертите на ООН, при съществуващите нива на прогрес много страни няма да успеят да постигнат първата основна цел от ЦХР.
Съществува реална опасност през идните десет
години, подобно на изминалите петнадесет, в тази
насока да се постигне много по-малко от очакваното. През 2003 г. 18 държави с общо население от 460 млн. души отбелязаха по-ниски стойности на индекса на развитие на човека спрямо 1990г.
и това е безпрецедентен регрес.2 В среда на все
по-просперираща глобална икономика над 1 млрд.
души оцеляват в потискаща бедност с по-малко от
1 долар на ден, а в същото време, взети заедно,
500-те най-богати хора по света имат доходи поголеми от тези на най-бедните 416 милиона.
Както е известно, в концепцията за устойчивото развитие първостепенно значение се отдава
на механизмите, чрез които да се намали пропастта между бедни и богати държави, а това най-напред означава преборване с бедността в неразвитите страни и запазване темпа на растеж в развитите.
Трябва да се подчертае обаче, че на този етап
глобализацията, по начина, по който се проявява и
развива, по-скоро съдейства за увеличаване на разрива между богатите и бедните държави, отколкото за подобряване на благоденствието на хората.
По този повод още на IX среща на развиващите се
страни /м. февруари 1999 г./, лидерите на Г-15
предупредиха, че ако световната икономика не промени своята посока на развитие, бедността ще продължи да се увеличава, новият век ще носи още
по-голяма нищета за голямата част от човечеството.
На тази среща беше изтъкнат драстичният факт,
че ако в началото на XX век съотношението между
жизнения стандарт на най-богатите и най-бедните
страни е било 9:1, то на прага на XXI век това
съотношение е вече 60:1! Песимистичната прогноза на тази среща е, че ножицата “бедни – богати” ще продължи да се разтваря още повече и още
по-бързо през следващото столетие, което силно
ще дестабилизира бъдещото световно и регионално развитие.
Съпоставката между бедните и богатите страни буди основателна тревога за маргинализиране
на голяма част от населението, доколкото в края
на XX век пет от най-силно развитите страни в света притежават 86 % от световния брутен вътрешен продукт, петте най-слабо развити страни – едва 1%. Подобно е и съотношението и по влияние

на световните пазари – 82% са подвластни на богатите и само 1% на бедните страни. В силно развитите страни се влагат 68% от чуждите преки
инвестиции, а в слаборазвитите – само 1%, и т.н./
[2;58]. При изследване на неравенството в стандарта на живот в края на века се установява, че състоянието на тримата най-богати хора в света надвишава брутния вътрешен продукт на 48 от най-бедните държави, че 2 милиарда от населението на
света живее в страни, в които дневната надница не
надвишава 2 долара.[2;65]. Това означава, че в
началото на новия век 1/3 от жителите на Земята
са обречени да се родят и да умрат бедни. Това
означава също, че неграмотността и изостаналостта на хората в световен мащаб няма да намаляват,
а ще се увеличават, че болестите и мизерията ще
бъдат постоянни спътници на огромна част от
населението, което е в драстично противоречие с
концепцията за устойчивото развитие. Ако сегашната тенденция продължи, от недохранване през
2015 г. ще страдат 670 млн. или с 230 млн.
повече, отколкото ако целта бъде постигната. В 53
от всичките 73 държави, за които са налични данни
(като в тях е съсредоточено повече от 80% от световното население) вътрешното неравенство се задълбочава и едва при 9 държави (с 4% от световното население) то намалява, което в никакъв случай не е от полза за устойчивото развитие.
Всичко това основателно поставя въпроса: дали първата цел на хилядолетието е финансово достъпна за света? С помощта на база данни за световното разпределение на доходите, авторите на
Доклада за развитието на човека 2005 на ООН,
установяват, че за да бъдат спасени от бедност 1
млрд. души, живеещи с един долар на ден, и издигнати над линията на крайната бедност, са необходими 300 млрд. щ. д. Те представляват 1,6% от
дохода на най-богатите 10% от световното
население. Както се вижда от горните цифри, необходимите инвестиции са скромни в сравнение с
мащаба на богатството в проспериращите страни.
Естествено тези числа описват един теоретичен статичен трансфер. „Сделката” за глобално партньорство изисква динамични процеси, посредством които богатите държави да поемат своите отговорности, като подпомогнат финансово бедните страни,
но в същото време най-голямата отговорност да
бъде поета от самите бедни държави, които с активната международна помощ да излязат извън
крайната бедност. В случая може да се каже, че
кое е постижимо и кое не, в крайна сметка е въпрос на политически приоритети, както на богатите,
така и на бедните страни.

2 Всички статистически данни в доклада са от официални издания на ООН – бел. авт.

Целите на хилядолетието за развитие и ...

Значителен напредък в процеса на реализиране на първата цел от ЦХР би могъл да бъде
постигнат, ако в началото на новото хилядолетие
се активизира международната финансова помощ,
като увеличените финансови ресурси се съобразят с изискванията на официалната помощ за развитие / 0.7 % от БНП на най-богатите страни; найбедните страни да изготвят свои програми за намаляване на бедността; активизиране на търговията и инвестициите; борба с корупцията/, ако бъде
направен конкретен прогрес по отношение на новите финансови инструменти на разпределение и
ако развиващите се страни предприемат мерки за
подобряване на своята политика в тази област.
Както показва практиката обаче, не всички правителства изпълняват своите ангажименти по международните инициативи, не само по отношение на
тази цел, но и по отношение на всички свързани с
ЦХР области. Част от най-богатите страни по света продължават да бъдат сред най-малко щедрите
донори, независимо от обществените кампании и
политическата решимост. За разлика от получателите на помощи, донорите безнаказано могат да
не изпълняват ангажиментите си. При това, найвисоките търговски бариери са издигнати пред
част от най-бедните страни, а практиката с обвързаните помощи не помага на бедните страни да
развиват своята икономика. Освен това, лишаването от помощи на държавите, склонни към
конфликти, влияе отрицателно върху глобалната сигурност и е пречка по пътя на устойчивото развитие.
Взаимодействието между бедността и конфликтите в много развиващи се страни погубва милиони
невинни хора.
В същото време, не бива да се изпада в утопия,
като се преувеличава ролята на международната
помощ, колкото и значителна да е тя. Цел № 1 не
може да бъде разрешена отвън и отведнъж, с помощта на административен апарат, оглавен от „световните лидери”. Дори и опрощаването на дълговете на най-задлъжнелите страни като еднократна
мярка, не може да води до решителен и дълготраен ефект, ако се разглежда извън контекста на цялата сложна гама от причини, довели до крайното
неравенство днес както между отделните страни,
така и вътре в самите страни. Много специалисти
смятат, че това би означавало прекомерно да се
вярва в алтруистичното сътрудничество и да подценяват сложните противоречия и конфликтите, да
се очакват необосновано големи резултати от
планове, разработени на върха, когато не се прави
нищо, за да се разрешат най-значимите проблеми
в основата им. А проблемите на бедните нации
имат дълбоки институционални корени в собствените им държави, където пазарите не работят
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ефективно, а политиците и държавните служители
не носят необходимата отговорност пред гражданите. Това би направило утопичните планове за
лесно и бързо решаване на проблемите отвън още
по-идеалистични, тъй като „големият тласък” на помощта трябва в крайна сметка да се реализира чрез
несъвършени местни институции и механизми..
Какво е положението по отношение на първата цел от ЦХР за България - намаляване наполовина на крайната бедност и недохранването?
Според глобалния доклад на ПРООН от 2005
година, България се нарежда в групата на средно
развитите страни. От гледна точка на международните стандарти, България не изпитва проблемите
на бедността, характерни за страни с висок дял гладуващо население. В същото време обаче трябва
да се отчете, че в групата на централноевропейските страни /като се изключат Македония и Албания/, България има най-ниския доход на глава от
населението. Приходите в България са приблизително 10 пъти по-ниски в сравнение със страните
от Европейския съюз и 2 пъти по-ниски в сравнение с другите страни-кандидатки. Безработицата е
около 2 пъти по-висока в сравнение със страните
от Европейския съюз.[1;13]
Изхождайки от това неблагоприятно положение, експертите, адаптиращи ЦХР за България,
са формулирали следните конкретни цели за намаляване на бедността от 2001 г. до 2015г.: [1;13]
• Увеличаване на средните месечни доходи
от 91 евро до 280 евро;
• Увеличаване прага на бедността от 54,6 евро до 170 евро, като не повече от 15% от хората
имат доходи под това ниво;
• Намаляване на младежката безработица от
35,34% до 25%;
• Намаляване на дълготрайно безработните
от 9,59% до 7%.
Тройното увеличаване на средните доходи и
намаляване на безработицата от 2001 г. до 2015
г. с 1/3 е изключително амбициозна и пределно висока цел, доколкото засега България има едни от
най-ниските равнища на производителността и конкурентноспособността и най-високите нива на безработица сред страните-кандидатки за членство в
ЕС. Все пак, през последните две години нивото на
безработица намалява с 2 процентни пункта.
Според доклада на Световната банка от
2002г., бедността в България е най-висока сред хората с ниско образование, безработните, многодетните домакинства и етническите групи. Особено
проблемна група от гледна точка на бедността са
дълготрайно безработните хора. Намаляването на
крайната бедност може да зависи преди всичко от
включването на изолираните социални групи от ет-
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ническите малцинства и селските райони в икономическия живот на страната.
По отношение на цел 2. Всеобщо начално образование
Образованието е ключът към устойчивото
развитие, демокрацията и мира в и между страните в света през 21-ви век. Образованието е неотменимо човешко право.
В Доклада за развитието на човека 2005 на
ООН обаче се посочва, че понастоящем 800 млн.
души в целия свят нямат основна грамотност.
Трябва категорично да се подчертае, че ако сегашните тенденции по отношение на бедността в световен мащаб се запазят, целта за постигане на всеобщо начално образование няма да бъде постигната и през 2015 г. 47 млн. деца пак няма да посещават училище3 . Тази констатация не изключва възможността за бърз напредък до 2015 г., който обаче зависи от образователната и общата политика
на отделните страни, т.е. само ако всички участници в процеса се откажат от обичайните си, средностатистически практики и още сега чувствително увеличат темповете и мащабите на дейността
си. В това отношение големи надежди се възлагат
на глобалната ускорена инициатива на Световната
банка, която цели ускоряване действията в подкрепа на образование за всички, гарантирайки че до
2015 г. всички деца по света ще завършват начално образование.
Втората цел от ЦХР - всеобщо начално образование, е адаптирана за българските условия в поамбициозната цел - подобряване на основното и
средното образование, доколкото българското общество има традиционно високи образователни ценности и независимо от трудностите на прехода,
продължава да поддържа сравнително конкурентна образователна система.
Конкретните цели от 2001 г. до 2015 г. са :
[1;17]
• началният етап на основното образование
да обхване 100% от подрастващите;
• прогимназиалният етап на основното образование да обхване 95% от подрастващите;
• средно образование да получат 85% от завършилите прогимназиален етап.
Конкретните цели предвиждат задължително
обучение в училище до 16 годишна възраст, съществено увеличаване на записваемостта и значително подобряване на индексите на завършване на
основно и средно образование.
Трябва да се каже, че съществуват важни нормативни предпоставки за реализацията на втората

цел, доколкото според Конституцията на Република
България, всеки има право на образование, училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително и основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно.
Съществуват обаче редица социално-икономически и демографски проблеми, които могат да се окажат сериозна бариера пред постигането на тази цел
– високото равнище на безработица, бедността, особено сред малцинствените групи, от които се формира все по-значителен дял от подрастващите, нарастващият брой деца със специални образователни нужди, липсата на ясна образователна стратегия и политика за финансиране на образованието,
което поставя под въпрос реализацията на тези конкретни цели.
По отношение на цел 3. Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените
Равенството между жените и мъжете и овластяването на жените са от особена важност за реализиране на Декларацията на хилядолетието, доколкото “полът” присъства във всички ЦХР. Образоването на жените и девойките и по-големият достъп и контрол на жените върху доходите и източниците на производство допринася за намаляване на
детската смъртност, защитата на сексуалните и
репродуктивни права, борбата с глада, бедността,
СПИН и други болести, ефективното природоползване и природоопазване
Полът продължава да е една от характеристиките на личността, които и днес предопределят
нейното неравностойно положение в повечето страни в света, особено – в Азия, Африка, Южна
Америка, Близкия Изток. Дискриминацията срещу
жените в най-острите си форми продължава да бъде факт в много страни по света и е една от найзначимите пречки пред устойчивото развитие.Неравностойното положение за огромната част от жените по света започва още от раждането.Доказателство за мащаба на проблема например е големият брой “липсващи жени”в Индия, където детската смъртност между 1 и 5-годишна възраст е с
50% по-висока сред. момичетата, значително помалкият дял на момичетата, които посещават училище в азиатските и африкански страни, по- ниският процент на жените с висше образование и в
развитите, и в развиващите се страни, неравностойното присъствие на жените в обществения и политически живот, и т.н.
Постигането на ЦХР е невъзможно без предоставяне на социална, икономическа и политичес-

3 Според първоначалните разчети целта всеобщо начално образование трябваше да бъде постигната още
през 2005 г. – бел. авт.
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ка власт на жените и преодоляване на останалите
различия, като се осигурява повишаване на равнищата на образованост на жените и мъжете, по-голямо осъзнаване необходимостта от равенство, за
да може цялото население да се мобилизира към
развитие и повишаване на заетостта, по-голямо споделяне на политическата власт, премахване на
бедността, предоставяне на сексуални и репродуктивни права и борба срещу всички форми на
дискриминация. За осигуряване на устойчивото развитие е необходимо страните да ратифицират всички документи за защита и развитие на правата на
жените, в съответствие с прегледа и оценката за
изпълнение на Пекинската платформа за действие
и крайния документ от специалната сесия на
Генералната асамблея на ООН, озаглавена “Жените
2000 г.: равнопоставеност, развитие и мир през
21 век”, да премахнат законите, които водят до засилване и продължаване на неравнопоставеността
на жените. Без законово залегнала равнопоставеност, жените не могат да потърсят помощ, когато се сблъскат с дискриминация, засягаща всички аспекти от техния живот, а това отдалечава човечеството от идеята за устойчиво развитие
Какви са перспективите за реализация на третата цел от ЦХР за България? Независимо, че в
България проблемите с равнопоставеността на жените и тяхното овластяване не са така остри, както
в повечето страни, трябва да се има предвид, че на
прага на новото хилядолетие големият икономически и социален потенциал на жените не достатъчно
оползотворен. Според официалния доклад на
България за изпълнение на целите на хилядолетието, българската жена печели едва 72 цента при
1 долар, който се заплаща на мъж. Българските
жени са заети в по-ниско ниско платени дейности,
отколкото мъжете, а много хора все още мислят,
че по-голямо участие на жените в управлението не
е необходимо. Делът на жените в Народното събрание (26%) е най-висок за последните 50 години,
по който надминаваме редица развити страни.[1;22]
Адаптацията на третата основна цел от ЦХР
за България предвижда постигането на две конкретни цели: социална и икономическа равнопоставеност на жените. За да постигне тези две цели,
България следва да работи по преодоляването на
половата неравнопоставеност в управлението и в
икономиката на страната, което е трудна, но напълно постижима задача, от гледна точка на законовата равнопоставеност на половете в нашата
страна.
По отношение на цел 4 Намаляване на смъртността сред децата
Показателят, който най-ярко изразява разли-
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ката във възможностите за човешко развитие е детската смъртност. На глобално ниво смъртността
сред децата намалява, но тази низходяща тенденция забавя хода си, а разликата между бедните и
богатите страни се засилва. Действително, от 1990
г насам детската смъртност годишно е по-ниска с
3 милиона, но в среда на все по- просперираща
глобална икономика 10,7 млн. деца всяка година
не доживяват до петия си рожден ден. Ако бъде
преодоляна разликата в детската смъртност между най-богатите и най-бедните 20% от населението,
това ще доведе до намаляване броя на смъртните
случаи сред децата с почти две трети и годишно
ще спаси живота на 6 млн. деца. Така светът отново ще тръгне към постигане на целта за намаляване с две трети на смъртността сред децата.
Детската смъртност е една от най-жалките последици на глада и мизерията и свързаните с тях
болести в съвременния свят, като всеки час по тези причини в света умират над 1200 деца. Целта
за намалена детска смъртност няма да бъде постигната и в 2015 г., като от нея ще ни дели предотвратимата смърт на 4.4 милиона деца /или пет пъти броя на децата под 5- годишна възраст в Лондон,
Ню Йорк и Токио взети заедно/, поради очертаващата се невъзможност за изпълнение на първата
цел от ЦХР - Намаляване наполовина на крайната
бедност и недохранването. От 57 млн. починали в
света през 2002 г., един на всеки пет смъртни случая е бил на дете под петгодишна възраст – по едно дете е умирало на всеки три секунди. Ако тенденцията остане непроменена, светът едва през
2045 г. ще постигне целта за намаляване с две
трети на детската смъртност – т. е. със закъснение от 31 години!
Конкретната адаптация на цел 4 за България
предвижда намаляване наполовина на смъртността сред децата от 0 до 5 годишна възраст до 2015
година в сравнение с 1990 г.
Тази цел има стратегическо значение за подобряване на силно влошената демографска картина на България, още повече, че през последните
години детската смъртност в България се запазва
на ниво, което е около три пъти по-високо спрямо
това за страните от ЕС.
По отношение на цел 5 Подобряване здравословното състояние на майките
Петата цел от ЦХР е неразривно обвързана и
зависи от успешното изпълнение на останалите
цели, особено от намаляването на бедността, повишаване на образователното равнище на жените
и постигането на равнопоставеност на половете.
Влошеното здравословно състояние на майките е
проблем основно на развиващите се страни, макар че и в развитите страни е характерен за опре-
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делени прослойки от населението. Поради неравностойното си положение, за бедните жени е помалко вероятно да получат медицински грижи по
време на бременност, а техните деца - да се родят
здрави, да оцелеят и да се развиват пълноценно.
Понастоящем 530 хил. жени годишно умират при
бременност или раждане, а 8 млн. страдат от тежки усложнения по пътя към майчинството.
Петата цел от ЦХР, адаптирана за България е
до 2015 година майчината смъртност да намалее
от 19.1 през 2001 г. до 12 на100,000 живородени.
[1;26] Това е много важна цел, доколкото майчината смъртност в страните на ЕС е около четири
пъти по-ниска, отколкото в България. Впечатляващо
високо у нас е нивото на аборти (750 на 1000 жени)
и раждания по домовете (основно сред ромите).
Здравето на ромските жени в частност е особено
тревожен проблем за България. В него се отразяват както социално-икономическите фактори (бедност,неправилно хранене, липса на достъп до медицински грижи), така и влиянието на културни модели (например ранни бракове и ранни раждания)
върху здравословното състояние на ромските жени.
При тази етническа група съществува пряка връзка между шокиращо високата детска смъртност и
високата раждаемост. Казаното дотук подчертава
нуждата от ефективна социална политика и незабавни комплексни мерки за подобряване на здравния статус на майките в България, като предпоставка за демографско равновесие и устойчиво
развитие.
По отношение на цел 6. Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести
Цел 6 от ЦХР за България се модифицира
така: Ограничаване на разпространението на ХИВ
/ СПИН, сифилис и туберкулоза.
Пандемията на ХИВ/СПИН вече отне живота
на повече от 25 милиона души по света, порази с
вируса милиони други и остави милиони деца
сираци. В Европа през 20 век най-силният преживян демографски срив е бил във Франция по време
на Първата световна война, когато продължителността на живота намалява с 16 години. За сравнение днес например Ботсуана преживява причинени
от ХИВ/СПИН спадове в продължителността на живота от 31 години. В централна Африка, в Азия и в
редица други страни по света раждаемостта остава висока, а продължителността на живота намалява в резултат на драматичното разпространяване на ХИВ/СПИН и други болести, което води до
изключително небалансиран растеж на населението. Например на всеки две минути само от малария умират четирима души, като трима от тях
са деца. В засегнатите страни маларията снижава
икономическия ръст на глава от населението с 1.3

пункта годишно.
Освен непосредствената загуба на човешки
живот която причинява, ХИВ/СПИН разрушава и социалната и икономическа инфраструктура, от която зависи възстановяването. Макар че болестта е
все още нелечима, животът на милиони можеше
да бъде спасен, ако международната общност не
беше чакала острата заплаха да прерасне в истинска криза. За сравнение, средствата, които понастоящем се заделят за борба с ХИВ/ СПИН, които
годишно покосяват живота на 3 млн. души, се равняват на това, което военните индустрии по света
усвояват за три дни. В същото време, по-малко от
8% от бременните жени имат достъп до лечение
за предотвратяване предаването на вируса на ХИВ
от майката на детето
Въпреки че смъртоносната болест все още не
е достигнала епидемични размери в България, за
да се поддържа това ниско ниво, е необходим специален план за предотвратяване на нейното
разпространение.
Конкретните цели за България свързани с основната цел 6 от ЦХР до 2015 година са: [1;33]
• да се спре епидемията от СПИН, преди тя
да е започнала;
• двойно намаляване на заболяванията от
туберкулоза;
• четворно намаляване на заболяванията от
сифилис.
По отношение на цел 7. Осигуряване на устойчива околна среда
Решаването на проблемите, свързани с околната среда в световен мащаб са не по малко важни,
отколкото решаването на проблема с бедността.
Околната среда през 21 век много по-сериозно, отколкото досега, ще влияе върху напредъка на човешкото развитие.Някои от най-важните конкретни и неотложни цели в това направление са: Поголям достъп до чиста вода и канализация; Преминаване към устойчиви модели на консумация;
Опазване на биоразнообразието; Възпроизводими
енергийни ресурси.
Трябва да се посочи, че понастоящем 1 млрд.
души в света нямат достъп до безопасна за здравето вода, а 2.6 млрд. нямат достъп до канализационни системи. В същото време, седемте милиарда долара, необходими годишно през идващото
десетилетие, за да се осигури достъпа до чиста
питейна вода на тези хора, са по-малко от това,
което Европа харчи за парфюми и по-малко от това,
което американците дават за пластична хирургия.
И това е размерът на инвестиция, която би спасявала дневно живота на 4000 души.
България е сред най-богатите на биологично
разнообразие европейски страни. В същото време,
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тя трябва да преустанови загубата на природни
ресурси. Значително трябва да се подобри живота
на обитателите на бедните квартали и селата.
Заложените до 2015 година цели от ЦХР за
България са ориентирани към:[1;39]
• интегриране на принципите на устойчиво развитие в регионалните политики и програми;
• намаляване на броя на хората, които нямат
достъп до чиста питейна вода и надеждна канализационна инфраструктура.
По отношение на цел 8 Създаване на партньорство за развитие
Постигането на устойчиво развитие в световен мащаб изисква коренна промяна във взаимоотношенията между богатите и бедни страни, създаване на реално партньорство за развитие, предотвратяване на военните конфликти, намаляване
на разходите за въоръжаване и премахване източниците на напрежение в международните
отношения. Това предполага изключване на досегашните неефективни и порочни практики, които
пречат за постигане на устойчиво развитие и за които стана дума по-горе, още повече, че средствата
за постигане ЦХР са твърде значими - според
Доклада на ООН за хилядолетието средствата, необходими за постигането на целите на хилядолетието, възлизат на 40-50 млрд. щ. д. през 2006 г.,
като ще се увеличават на 70-100 млрд. годишно
до 2015 г.
България не се нарежда сред най-бедните или
задлъжнели страни в света, които могат да очакват безвъзмездна хуманитарна помощ или намаляване на дълга. Българската адаптация на тази
цел е ориентирана към устойчиво партньорство с
развитите страни под формата на:
• привличане на чуждестранни инвестиции;
• увеличаване на търговския стокооборот.
В заключение, могат да се направят следните
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изводи:
1. Независимо от всички резерви, от премерения или прекомерен скептицизъм, от всички
проблеми, свързани с реализацията на Целите на
хилядолетието за развитие, трябва да се признае,
че те са най-широкомащабния съгласуван глобален план за конкретизация на идеята за устойчиво
развитие. Приетите индикатори и създадената система за мониторинг на тяхното изпълнение ще позволи утопичните представи за устойчивото развитие да се конкретизират и ”пречупят” през реалностите и да се вземат по-рационални, по-обосновани и по-компромисни решения за устойчивото
развитие в национален, регионален и глобален
мащаб;
2. Модели на развитие, заложени върху неравенството, не съдействат за постигане на ЦХР и
устойчивото развитие, напротив – отдалечават катастрофално човечеството от тази идея;
3. Няма лесен път и универсална „рецепта”
за решаване на най-наболелите световни проблеми,
които са в основата на ЦХР, но тези проблеми не
са неразрешими. Постигането на ЦХР и на устойчиво развитие е възможно само на базата на общата
воля, сътрудничеството, решимостта и общите
действия на всички участници в съвременния процес на глобализация, в един свят, където потребността от устойчиво развитие във все по-голяма степен се оформя като безалтернативна от гледна точка на общото оцеляване и съжителство на всички
страни.
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ABSTRACT
The UN Millennium development goals are the widest-scale coordinated plan aimed to achieve sustainable development in global aspect. Some major problems of its realization until 2015 are discussed in this paper. Significant
attention is dedicated to the possibilities and the specifics of their realization in Bulgaria.
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УСТОЙЧИВОСТ НА СИСТЕМИТЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗВИТИЕТО –
ПРОБЛЕМИ НА МОДЕЛИРАНЕТО
(ВЪЗМОЖНА ЛИ “Е-КОНОМЕТРИЯ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ”)
Владислав Тодоров
Лесотехнически университет – София
Изследването на категориите, свързани със системния анализ на устойчивостта поставя ред методологически проблеми, решаването на които ще даде градивен импулс за създаване на по-стройна и последователна
теория на моделирането на системите в контекста на устойчивото развитие.
Разглежда се устойчивостта на системите в пряка връзка с устойчивостта на процесите, свързани с тяхното
развитие. Изследването на връзката между устойчивото развитие и устойчивостта като две отделни характеристики на сложните хетерогенни (социални и природни) системи е проблем на моделирането на тези системи. Той
е предизвикателство пред точните науки, които са призвани да предложат по-точни и по-надеждни методи и
средства за анализ, прогнозиране и управление на сложните и драматични взаимоотношения между човека и
природата.
Ключови думи: устойчивост на системите, устойчивост на развитието, моделиране, коеволюция на
системите, информационно моделиране.
Key words: sustainability of systems, sustainable development, modeling, the system’s coevolution, sustainometrics,
information modeling.

Въведение
Целта на настоящото изследване е дискусионна. Да постави някои актуални проблеми на
методологията на системния анализ на устойчивото развитие на глобалните системи (Общество,
Икономика и Природа) в контекста на тяхната
коеволюция.
По-конкретно, да направи опит за критичен анализ на състоянието на концепциите и категориите
на устойчивото развитие, използвани за целите на
моделирането. Оттам, да се изследва връзката между устойчивото развитие и устойчивостта като две
отделни характеристики на сложните хетерогенни
(социални и природни) системи.
Конкретните задачи на тази работа се заключават в това да се оцени доколко теорията и практиката на моделирането на устойчивото развитие
отговарят на съвременните изисквания и представи.
И обратно, как се виждат проблемите на устойчивото развитие от гледна точка на т.нар. “точни”
науки, такива като иконометрия, социометрия, биометрия и др.
Тези проблеми далече надхвърлят концептуалната рамка на собствените задачи и възможности на моделирането. Те са общи за целия кръг от
науки и научни направления, които в последните
години се занимават усилено с проблемите на устойчивото развитие.

*

απορία

(гр.) – затруднение

І. Апориите* на устойчивостта ...
• По различни преценки се смята, че дефинициите на УР понастоящем варират от 60 до 100.
От това то не е станало по-ясно и по-точно…
• Пред все повече процеси в обществото,
икономиката и природата се слага прилагателното
“устойчиви”. От това те не са станали по-“устойчиви” …
по-подробно: виж [1] и [2]
Естеството на моделирането предполага боравене с формализми от най-чист вид. Математическото, информационното и компютърното
моделиране, за разлика от други науки, създават
абстракции “по аналогия”, за разлика от по-общоприетата абстракция “по същество”. Ето защо възможностите за продуктивна интерпретация на моделите от първия вид съществено зависят от терминологичната яснота в предметната област на
моделиране. С други думи, на такъв модел създаден в лошо дефинирана понятийна среда, каквато
(все още) е проблемната област на устойчивото
развитие, не може да се има особено доверие, от
него не може да се очаква да създава ново позитивно знание.
Така изглежда от гледна точка на моделирането ситуацията с категориалния апарат на устойчивото развитие. Разбира се, наличието на толкова
много “дефиниции” на едно понятие говори и за

Устойчивост на системите и устойчивост на ...

друго, този път – положително явление. Те са също свидетели за научната популярност на проблематиката на устойчивото развитие. И това изглежда напълно естествено, с оглед на обществените
очаквания към нея и с отчитане на етапа, на който
се намират научните изследвания в тази област безпрецедентно нова по своята научна сложност.
Но тук е уместно, струва ни се, да се отбележи, че в ситуацията с устойчивото развитие има
място аналогия с една от апориите на Зенон, тази
за “стрелата”. Несъмнена е причастността на много съвременни науки и научни направления към
проблематиката на устойчивото развитие. Без да
се поставя под съмнение научната добросъвестност на изследователите в тази област, не може
да не прави впечатление един ускорен процес на
“фрагментация” на проблема за устойчивото развитие като категория, която е предмет на множество науки. Опитът да се разчлени феномена устойчиво развитие в собствените понятия на все повече и все по-различни, несъотнесими науки, наистина поражда усещането за “неподвижната движеща се стрела” от софизма на Зенон.
Без да отиваме по-далече по пътя на горната
аналогия, да направим опит да обобщим ситуацията с помощта на теорията на типовете на Бертран
Ръсел [3]. И тук се поражда “ефекта на самоотносимостта” на понятия от различен тип. Както
изглежда, категорията “устойчиво развитие” сама
по себе си е типово понятие с ранг 1 (множество
от индивиди-понятия), докато неговото използване
като прилагателно за множество системи, които
са “устойчиви” е индивидуално понятие (от тип с
ранг 0).
Без да считаме анализа на ситуацията с устойчивото развитие за пълен, следва само да
добавим, че той поставя още по-релефно проблема за категориалния анализ на устойчивото развитие в рамките на своя собствена научна област.
Такава, струва ни се, още няма.
ІІ. Моделирането на устойчивото развитие - наука или алхимия ?
• Индикатори на устойчивото развитие моделиране на … ?
By GDRC - “Е, и какво” ?
• Рамки (framewoks) на устойчивото развитие
- системите “две по две” ?
By OECD - Взаимодействието {Ч/П, Ч/И, И/П и
Ч/И/П}
по-подробно: виж [4] и [5]
Дори най-общия анализ на състоянието на мо-
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делирането на устойчивото развитие показва два
негови много важни акцента.
Първият. Най-разпространен метод за изследване на процесите на устойчиво развитие на
обществото, природата и икономиката е създаването и използването на системи от индикатори. И
тъй като това е една, сама по себе си, твърде обширна област на самостоятелно изследване, ние
ще се спрем накратко на техния анализ, направен
от Global Development Research Center (GDRC) [4]:
“Ключовият въпрос, който може да бъде зададен
по отношение на индикаторите и ‘Е, и какво ?’, който е кратка версия на три въпроса – (а) Е, и какво е
станало ?; (б) Е, и какво ме засяга това ?; (в) Е, и
какво следва да направя ?.” Това заключение, което струва ни се, най-концентрирано и ярко показва впечатлението от многобройните системи от индикатори на устойчивото развитие е: индикаторите
за устойчиво развитие показват аспекти на
състоянието, а не на процеса.
Вторият. Крачка напред, според нас, в изследването на процесите на устойчиво развитие е
подходът, изложен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) [5]. При
него, на основата на анализа на известни изследвания на процесите на устойчивото развитие в различни области се формулират “концептуалните
рамки на въздействието” за устойчиво развитие (INTERACTION CONCEPTUAL FRAMEWORKS). В основата на тази концепция стои разбирането, че в
глобален мащаб устойчивото развитие може да се
разглежда като система от взаимодействия 2х2 на
глобалните системи:
H = \ Human a Човек/Човечество (Ч)\;
En = \Environment a Природа (П)\;
Ec = \Economy a Икономика (И)\.
Схемата (без превод), накратко* включва:
1. HUMAN/ENVIRONMENT INTERACTION
CONCEPTUAL FRAMEWORKS;
2. ECONOMY/ENVIRONMENT INTERACTION
CONCEPTUAL FRAMEWORKS;
3. HUMAN/ECONOMY ACCOUNTING CONCEPTUAL FRAMEWORKS;
4. ENVIRONMENT/HUMAN/ECONOMY INTERACTION CONCEPTUAL FRAMEWORKS;
5. AGGREGATED INDICES.
Детайлният анализ на тази концепция излиза
извън рамките на настоящата работа и представлява самостоятелен обект на изследване в тази
област. Като отчитаме известната фрагментарност
на част от изложението, ще си позволим да обър-

* source by http://www.sustainableliving.org/appen-e.htm
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нем внимание на следното – представената концепция е своеобразен компендиум на известни
модели, които имат място в практиката на изучаването на различни аспекти на устойчивото развитие. По същество, във своята общност те са една
илюстрация на методологически еклектизъм. Представената по-горе схема се свежда имплицитно до
един по-общ подход, а именно – опит да се правят
изводи за процеси, свързани с глобалното развитие за “поколения напред” на основата на:
- състояния и краткосрочни трендове на системите (указани по-горе);
- състояния и трендове, предизвикани от тяхното парциално бинарно взаимодействие;
- състояния, които характеризират някои аспекти на тяхното общо, комбинирано взаимодействие.
Без да претендира за изчерпателност, направеният анализ показва основния методологичен
проблем пред моделирането на устойчивото
развитие. То се схваща повече като състояние на
системите, а не като състояние на процесите.
Известно е, че при моделиране на процеси с
дългосрочен хоризонт винаги стои следния важен
въпрос, доколко от състоянието на системата (системите) и от характеристиките на трендовете на
техни важни показатели може да се съди за дългосрочните промени в поведението им ?
Още повече, че дори и този въпрос да има
малко или много положителен отговор в случая с
устойчивото развитие, то следват други – а какъв е

потенциала за устойчиво развитие, т.е. при днешните дадености колко и докога глобалното развитие може да бъде устойчиво? С други думи, може
ли да се управлява устойчивото развитие?
ІII. Коеволюцията на системите - нови хоризонти.
• Коеволюция в биологията - съвместна еволюция на видове;
• Коеволюция в лингвистиката - съвместна еволюция на езиците;
• Коеволюция в информатиката - механизми
за саморазвитие на интелигентни софтуерни системи.
по-подробно: виж [6], [7] и [8]
Последните години дадоха известни свидетелства за жизнеността на една общонаучна идея, която ще разкрива тепърва своя евристичен потенциал - коеволюцията на системите. Възникнала първоначално като екзотична онтологична идея за императивите на всеобщата връзка, днес коеволюцията е методологическа основа за продуктивни идеи
в различни области на научното познание. Посочените по-горе примери са избрани произволно и
не са изчерпателно проучване за нейните възможности. Те илюстрират по един безспорен начин,
че принципите на коеволюцията са приложими в широк кръг науки. Нейната съпричастност към теорията на устойчиво развитие не е нова идея. [9]

Коеволюция: Общество - Икономика Природа.



Общество

Природа




Икономика

Фиг. 1.
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В коеволюционен аспект (виж Фиг. 1) саморазвитието на икономиката, социума и природата
предполага съхраняване и ориентация на всяка една от тях към своя собствена траектория на развитие (отбелязани с  ), предопределена от естеството на тяхната природа. Импулсите, които тези
съставляващи на глобалната планетарна система
произвеждат, пораждат неминуеми сблъсъци и противоречия между тях. По своя вътрешна логика и
закони те изискват и налагат адекватни промени у
другите две съставляващи, без това да се съобразява с техните собствени траектории (отбелязани с
). С други думи, промените в посоката, темповете и пропорциите на развитие / еволюция на всяка система се обясняват в контекста на тяхното
взаимното въздействие, което се превръща в съв-
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местна еволюция.
Изучаването на глобалните процеси на устойчиво развитие и тяхното моделиране с помощта на една по-обща теория за коеволюцията е все
още предстоящо. Но още сега е ясно, че в кръга от
науки, занимаващи се с моделиране на процесите
на глобално развитие (виж Фиг. 2) има място за
една нова, все още несъществуваща наука, чийто
предмет на изследване са процесите на развитие
на глобалните системи и тяхното взаимно влияние
като обща основа за анализа, прогнозирането и управлението на устойчивото развитие. По липса на
по-подходящо име, струва ни се, по подобие с науките от които произлиза и с които най-близко ще
си взаимодейства, засега ще наречем SUSTAINOMETRICS.

Коеволюция: Социометрия-Иконометрия-Биометрия ?

Социометрия

Sustainometrics

Биометрия

Иконометрия

Фиг. 2.
В заключение, като отчитаме дискусиоността
на повечето от изложените дотук тези, се надяваме,
че те ще подпомогнат намирането на решение на
повдигнатите проблеми на моделирането на устойчивото развитие.
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SUSTAINABILITY OF THE SYSTEMS AND SUSTAINABILITY OF THE
DEVELOPMENT – MODELING PROBLEMS
(SOME ABOUT SUSTAINOMETRICS - HOW IT IS POSSIBLE?)
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ABSTRACT
The sustainability system analysis shows methodic problem of the concepts investigations of the system modeling. The solving of those problems may help to enlarge the theory of the sustainable developing systems. The sustainability
of systems and the sustainability of the system development are the two central points of the explanation of the new
scientific area observed – the Sustainometrics. On the possibilities and on the challenges of this new matter, this paper
is devoted to.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В УСЛОВИЯТА НА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ
Мина Даскалова
Технически университет – София
Концепцията за устойчивото развитие включва в себе си елементи от икономика, екология, етика, и политически науки. Често се поставя въпросът, дали необходимостта от устойчиво развитие влияе негативно върху
фирмената конкурентоспособност и възпрепятства възможността на фирмите да функционират ефективно.
Конкурентоспособността притежава много измерения, които се основават главно върху потенциала за
интензивен и устойчив растеж с присъщите му три основни компонента: икономически, социален и екологичен.
Устойчивото развитие променя общият облик на конкурентоспособността и оказва влияние върху начина,
по който фирмите развиват своите ресурси и потенциални възможности, насърчавайки запазването на конкурентни предимства, основаващи се не само на вътрешни фактори, но и на елементи от обкръжаващата среда на
фирмата.
Ключови думи: устойчиви конкурентни предимства, устойчиво развитие, фирмено управление.
Key words: sustainable competitive advantage, sustainable development, corporate governance

Същност на проблема
Концепцията за устойчивото развитие обединява в себе си елементи на икономиката, екологията, етиката, и политическите науки. Съществуват
множество дефиниции за устойчиво развитие. В
настоящата разработка се възприема, че устойчивото развитие е процес на промяна, в който експлоатирането на ресурсите, направлението на
инвестициите, ориентацията на технологичното развитие и институционалните промени се правят в
съгласие, както с настоящите така и с бъдещите
нужди на обществото като цяло [3].
Концепцията за устойчиви конкурентни предимства е обект на разглеждане от редица автори,
като Т. Gladwin, J. Kenelly, T. Krause, J. Barney,
M. Porter, P. Ghemawat и др. Те третират този проблем от гледна точка на ресурсите на фирмата и
считат, че устойчивите конкурентни предимства
произлизат от вътрешни за фирмата източници.
Според икономическата теория, целта на стопанската организация е да генерира печалба за
собствениците, чрез ефективно задоволяване на обществените потребности. Под ефективно се разбира най-пълно удовлетворяване на потребителския критерии за полезност на продукта, с оглед достигане на максимален финансов резултат. Поради
тази причина в последно време се наблюдава все
по-голямо натрупване на негативните странични
ефекти породени от икономическото развитие.
С развитието на концепцията за устойчивото
развитие, генерирането на печалба придобива и социални и икономически измерения. Според нея, целта на фирмата би трябвало да бъде създаването,
както на икономическа, така и на социална и екологична стойност за производители, потребители и
обществото като цяло.

Известно е че, целта на всички бизнес стратегии е да се установи как бизнесът може постоянно
да създава повече стойност. Постигането на тази
цел, в голяма степен зависи от икономическият
сектор, в който оперира фирмата и индивидуалните и позиции, които заема в него. Успешната бизнес позиция, обаче зависи най-вече от постоянството на конкурентните предимства, които притежава фирмата.
В литературата постоянството на конкурентните предимства се разглежда от две гледни точки.
Теорията, развита от J. Barney [2] се основава на
ресурсите, с които разполага фирмата, докато тази,
развита от M. Porter [6] се основава на бизнес
дейността. Тези два подхода са успешно обвързани под общият знаменател на създаването на
стойност, представено в динамичния подход за разглеждане на фирмата, разработен от P. Ghemawat
[4]. Ресурсите, възможностите и дейностите, притежавани и извършвани от фирмата позволяват,
създаването на постоянни конкурентни предимства толкова повече, колкото са по-трудни за имитиране и заместване от съществуващи и потенциални конкуренти.
Концепцията за устойчивостта на конкурентните предимства се развива на базата на концепцията за същността на устойчивото развитие, включваща в себе си икономически, социални и елементи на околната среда.
Съществуват четири ключови характеристики,
които ресурсите на фирмата, нейните възможности и дейности трябва да притежават за да станат
източник на устойчиви конкурентни предимства. Те
трябва да бъдат стойностни, редки, трудни за имитиране и трудни за заместване. Ресурсите и възможностите се приемат за стойностни ако те поз-
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воляват на фирмата да извършва дейността си
ефективно. Но за да бъдат източник на конкурентни предимства те още трябва да бъдат редки т.е
конкурентите да нямат достъп до тях, и трудни за
имитация. В допълнение те трябва да бъдат трудни
за заместване от други подобни или различни ресурси и възможности [4, 5].
Според Wernerfeld ресурсите и продуктите са
двете страни на фирмата. Amit и Schoemaker доразвиват тази концепция, с твърдението, че за да
придобие конкурентни предимства фирмата трябва не само да притежава необходимите ресурси и
възможности със съответните им характеристики,
но те още трябва да бъдат подходящи за фирмата
[1].
Устойчиво развитие и конкурентни предимства
Устойчивият подход за разглеждане на фирмата е основан на необходимостта, фирмата напълно да приеме факта, че бизнес света е част от
природната и социалната система. Фирмата трябва да създава стойност, която да бъде устойчива,
като устойчив може да се разбира в двойният смисъл на това понятие. В смисъл постоянен и в смисъл, че е в съгласие с принципите на устойчивото
развитие. Устойчивото развитие и устойчивите конкурентни предимства са тясно свързани. За да имат
ресурсите, възможностите и дейностите на фирмата стратегическа стойност и така да спомагат
за развитието на конкурентни предимства, те трябва да удовлетворяват следните условия:
• Трудни за имитация от настоящи конкуренти
• Трудни за заместване от настоящи и бъдещи конкуренти
• Да създават стойност – да бъдат положително оценени от пазара.
Някой възможности на фирмата за осъществяване на дейността, които са свързани с местоположение, технологии, продукти и производствен процес могат да бъдат трудни за имитация. Всички те
обаче, са обект на потенциална възможност да бъдат копирани или дори придобивани от конкурентите в определена степен и в определен момент.
Въпреки това ресурси, възможности и дейности, в
чието развитие участват голям брой отделни индивиди или такива, които се основават на историческо развитие и опит, или притежават стойност, която трудно може да се вербализира и формализира,
практически са невъзможни за имитация. Може да
се каже че те са трудни за имитация поради факта,
че зависят от голям брой хора или екипи и защото
са свързани с нематериални активи, базиращи се
на практически умения, които са резултат на дългогодишен опит. Поради тяхната комплектност и

невеществен характер конкурентите на могат да
ги придобиват лесно, например назначавайки
персонал.
Всеки бизнес, независимо от предмет на
дейност, форма на организация и степен на развитие е изложен на риск рано или късно да бъдат
заместен. Приемането на промените, които устойчивото развитие предполага по отношение на
конкурентната обстановка и развитието на връзките между стопанските участници не покрива напълно този риск, но го намалява в много голяма
степен, тъй като голяма част от него произлиза от
динамичните промени, настъпващи в обкръжаващата бизнеса среда, чиито последици водят до необходимост от повече устойчиво развитие.
Ресурсите, възможностите и дейностите се
предполага че са стойностни, ако освен, че разграничават бизнеса от другите в бранша, те развиват
конкурентни предимства и увеличават тяхната
устойчивост. Това в известна степен зависи от еволюцията на обществото, чиито потребности се променят все повече в посока на установяване на устойчиво развитие. Новите взаимоотношения между стопанските субекти, определяни от устойчивото развитие, предполагат иновации директно или
индиректно повлияни от него. Това само по себе
си не гарантира, че те ще отговорят на пазарните
изисквания и на тези на обществото като цяло, но е
много по вероятно да е така, от колкото ако възникват не в условията на устойчиво развитие. Поради това те могат да носят положителна стойност.
В условията на устойчиво развитие иновациите са източник на постоянни конкурентни предимства. Приемането на промените в конкурентната обстановка, породени от устойчивото развитие,
и развитието на вида на ресурсите, възможностите и дейностите водят директно до подтикването на
два основни източника на постоянни конкурентни
предимства. А именно иновациите и репутацията.
И двете допринасят за възможността за създаване
на модел на бизнеса, който да се различава от този на конкурентите, което пък е основен стратегически елементи. Иновациите са източник на конкуренти предимства, които създават стойност не само за фирмата, но и за обществото като цяло.
Иновациите, разбирани като резултат от изследване и развитие са основно условие за конкурентен
успех. Според концепцията за устойчивото развитие,
динамичната и устойчива фирма е основана на знанието и е създаваща знание. Създаването на това
знание и неговото използване като генератор на възвръщаемост зависи от редица фактори като: разширяването на фирмената обкръжаваща среда, като в нея се включва природната и социалната
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система, разширяване на фирмените етични задължения, установяване на нови взаимоотношения
между заинтересовани обществени групи, основаващи са на отворен, честен и гъвкав диалог. Като
резултат от това, възможността на фирмата да функционира ефективно по постоянен начин зависи от
способността и да произвежда социална стойност.
Устойчивото развитие предполага основни промени в разбирането за фирменото управление, касаещи стойностите и целите, към които се стреми.
Динамично и устойчиво развитие на фирмата може да се постигне чрез правилното и управление.
Според традиционното схващане, основната цел ръководеща фирменото управление е максимизиране на стойността на акцията, с цел задоволяване
интересите на инвеститорите. Според представата
за динамична и устойчива фирма нейната основна
цел не би трябвало да бъде икономически растеж,
а устойчиво развитие. Поради това, крайната цел
трябва да бъде създаване на стойност за собствениците на фирмата и обществото като цяло по постоянен и устойчив начин, посредством задоволяване на интересите на заинтересованите обществени групи и увеличаване на личната им взаимна
обвързаност.
Динамичният и устойчив облик на фирмата може да бъде обобщен по следния начин:
1. Необходимостта от повече устойчиво развитие съществено променя фирмената конкурентна обкръжаваща среда.
2. Интернационализирането на необходимостта от повече устойчиво развитие радикално повлиява начина, по който фирмата развива ресурси,
възможности и дейности.
3. Интернационализирането на необходимостта от повече устойчиво развитие позитивно повлиява стратегическата природа на фирмените ресурси, възможности и дейности.
4. Новите ресурси, възможности и дейности,
породени от необходимостта за повече устойчиво
развитие представят фирмената репутация и
иновации, като постоянен източник на конкурентни
предимства.
В съвременното динамично развитие на обществото голяма роля играе пазара. По принцип
основната цел на маркетинга е да допринася за конкурентни предимства свързани с най-доброто представяне на фирмата на пазара. Целта на фирмата
е да разработи маркетинговия си микс така, че той
да стане източник на устойчиви конкурентни предимства.
Разгледаните до тук автори приемат, че основните конкурентни предимства произлизат от вътрешни за фирмата фактори. Липсват клиентите,
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които са основния фактор определящ доброто и конкурентното представяне на фирата. Това е така защото се прима че ресурсите и възможностите на
фирмата са разработени така, че са взети под внимание нуждите на пазара и неговите изисквания
към тях. По този начин ресурсите и възможностите лесно могат да бъдат превърнати в продукти или
услуги оценявани от поробителите. В случай, че не
са взети предвид пазарните изисквания, нито ресурсите, нито възможностите могат да бъдат превърнати в конкурентни предимства, независимо колко
редки или трудни за имитиране са те. Маркетинговите дейности са така разработени, че да предоставят стойност за потребителя и да подсигурят
дългосрочната му лоялност.
Концепцията за основните характеристики на
ресурсите, възможностите и дейностите, а именно стойностни, редки, трудни за имитиране и заместване разглеждани в литературата в областта
на стратегическия мениджмънт могат успешно да
бъдат адаптирани за да се оцени и анализира фирмената маркетингова дейност. Целта е да се приложи тази концепция за да се анализира фирмената маркетингова стратегия и да се разбере как маркетинг микса може да се оформи, така че да притежава четирите характеристики и да стане източник на устойчиви конкурентни предимства.
За да спечели устойчиви конкурентни предимства фирмата трябва да предлага продукт, който
да притежава четирите характеристики. За да бъде
продукта стойностен потребителският сегмент, към
който е насочен трябва да го оценява като такъв.
За да създава и повишава стойността на предлаганият продукт фирмата изпълнява редица тактически и стратегически действия свързани с елементите на маркетинг микса. Всеки елемент от него допринася за създаване на стойност за потребителя.
Стойността на продукта, касае характеристиките и изгодите предлагани от него, които удовлетворяват нуждите на потребителя. Марка, качество, и други материални и нематериални характеристики са тези, които създават и повишават
стойността на продукта в представите на потребителите.
Цената се отнася до това, което потребителя
трябва да плати в замяна на продукта. В повечето
случай по-ниската цената повишава стойността за
поробителя. Има изключения и особено в ситуации,
когато е трудно да се оценят обективно стойностните характеристики и изгоди от продукта. Тук се
включват престиж и продукти свързани с имидж,
изкуство и т.н
Мястото е свързано с физическото разположение на продукта, където той е достъпен за
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потребителите. Лесният достъп обикновено увеличава потребителската стойност. Има изключения,
когато ограниченият достъп предполага някакъв
престиж.
Промоциите са свързани с комуникацията
между фирмата и целевите и потребители, свързани с изгодите от продукта. Тя е дейност по предоставяне на информация на потенциални клиенти.
Позиционирането се отнася до цялостната
стойност, която продукта осигурява на неговите
потребители. Успешното позициониране се постига, като ефективно се интегрират другите елементи на маркетинг микса, така че като цяло да предлагат по голяма стойност за целевите потребители
от колкото по отделно. Като цяло може да се обобщи че различните елементи на маркетинг микса
по отделно и общо поддържат и повишават стойността на продукта.
Целта на фирмата е да предлага стойностни
продукти, което ще и даде възможност да функционира ефективно. За постигне на високи стопанки
резултати, обаче е необходимо да се вложат допълнителни усилия и средства Ако се изхожда само от стойността на продуктите, това ще спомогне единствено за оцеляването на фирмата на пазара. За да постигне целта на динамичната и устойчива фирма, а именно устойчиви конкурентни
предимства, продукта който предлага фирмата
трябва да е повече от стойностен. Той трябва още
да бъде подходящ, рядък, труден за имитиране и
труден за заместване.
За да промени дейността си от просто оцеляване в позиция, в която да притежава пазарно предимство фирмата трябва не само да осигурява
продукти, които се ценят от нейните целеви
потребители, но също да получава резултати от пазарната размяна, адекватни на фирмените нужди.
Характеристиката „рядък” по отношение на
продукта означава, че целевите потребители го възприемат като уникален. Това от своя страна означава, че няма конкуренти, които да предлагат същата или подобна съвкупност от изгоди за потребителите. Когато пазарното предложение на фирмата е стойностно, подходящо и рядко, тогава фирмата е просперираща и се намира в пазарна позиция в която притежава конкурентно предимство.
При управлението на фирмата не трябва да
се пропуска факта, че пазарната конкуренцията не
е постоянна величина. Също така и факта, че потребностите на потребителите се променят. Никога
едно конкурентно предимство, колкото и рядко да
е не може да бъде вечно. Така че, достигайки нивото на просперираща фирмата тя не трябва да спира да търси начини за по-нататъшно развитие. За

да спечели фирмата устойчиви конкурентни
предимства, предлаганият от нея продукт трябва
да притежава и последната характеристика, а именно той трябва да бъде труден за имитация. Това
означава, че продукта не може лесно да бъде копиран от конкурентитите. Това е една твърде трудна за постигане от фирмата позиция, тъй като е
свързана с определени умения и средства. Тази
позиция може да се постигне само ако фирмата е
постоянен новатор. В определен момент от време
е необходимо някои или няколко елементи от маркетинговия микс да бъдат променяни, така че общата предлагана стойност да е уникална. За да е
устойчива позицията на фирмата тя трябва постоянно да търси нови начини, по които да конфигурира различните елементи на маркетинг микса, така
че новите пазарни предложения да бъдат различни
не само от старите такива, но и от тези на конкурентите.
За да притежава устойчиви конкурентни предимства фирмата трябва да бъде инициатор на промените и пазарен лидер. Само тогава фирмата
може да бъде сигурна, че предлаганият от нея продукт ще продължи да бъде източник на устойчиви
конкурентни предимства за продължителен период от време [7].
Заключение
За да могат фирмите да оцеляват и да се развиват при непрекъснато нарастващата конкуренция
в условията на глобализация, те трябва изцяло да
се ориентирани към потребителите. Те стават центъра в планирането, развитието и разработването
на фирмените ресурси и дейности. Поради това,
устойчивото развитие променя общия облик на конкурентоспособността и оказва влияние върху
начина, по който фирмите развиват своите ресурси и потенциални възможности, насърчавайки запазването на конкурентни предимства, основаващи се не само на вътрешни фактори, но и на елементи от маркетинговото обкръжение.
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ABSTRACT
Sustainable development is a concept that includes a number of elements, which concerns economics, ecology,
ethics and political science. Does the need for sustainable development has a negative effect on the firm competitiveness and hinder businesses’ ability to create value, are ones of the most discussed questions connected with the need
for sustainable development.
The competitiveness has many dimensions, which are mainly based on a firm potential for intensive and sustainable growth, which has three basic components: economical, social, and ecological.
Sustainable development changes the general aspect of competitiveness and influences the way in which companies develop their resources and capabilities, fostering the persistence of competitive advantages, not only based on
internal factors, but based on a firm environment elements.
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ОСНОВНИ НАСОКИ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
ЕКОЛОГИЯТА
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В работата е направена равносметка на общата екологична политика на ЕО, посочени са петте екополитически програми за действие и правната основа на политиката по опазване на околната среда в ЕС.
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Развитието на интеграционните процеси в
Европа започва с либерализация на търговията и
засилване на икономическата интеграция между
страните-членки на ЕО. Европейската Общност често е критикувана за това, че дълго време подценява необходимостта от създаване на обща политика в областта на околната среда. Едва в началото
на 70-те години на миналия век опазването на околната среда си проправя път и се утвърждава като
приоритет на ЕО.
Учредителните договори на Европейските общности (ЕО) от 1957 г. не включват екологията в
компетенциите на общностите. В края на 50-те и
60-те години на миналия век страните-членки приемат национални мерки срещу увеличаващото се
замърсяване на околната среда. Част от тези национални норми за производство, обаче, на практика се оказват вид нетарифни търговски бариери
и по този начин противоречат на основната цел на
ЕС по това време – да се постигне свободно движение на стоките в ЕО.
Това е реалната причина, поради която апелът за екологични действия е чут на равнище ЕО.
Малко след първата конференция на ООН за околната среда на човека през юни 1972 г. на своята
среща на върха държавните и правителствени ръководители на страните от ЕО призоват. Европейската комисия (ЕК) да разработи програма за
действие в областта на екологичната политика. Като
правна основа за това са посочени общите разпоредби на Договора за ЕИО1 (ДЕО). На тази основа
решения за правни актове в областта на екологията може да взема Съвета на ЕС, и то с пълно
мнозинство.
Следователно, може да се счита, че началото
на обща политика в областта на екологията е поставено в началото на 70-те години. В следващите

години е съставена правна уредба, включваща над
200 разпоредби, насоки за действие и забрани, които регулират изпусканите в атмосферата вредни
вещества, отпадъците от селското стопанство и
промишлеността, замърсяването на водните басейни и почвите, преработването на отпадъците.
Повечето директиви, които засягат тези проблеми,
са приети в края на 80-те години. Ефективността
на екологичната законодателна уредба на ЕО зависи от прилагането й в националното законодателство на страните-членки. Редица дела в Европейския
съд по нарушаване на европейските правни еконорми показват наличието на непълноти в това
отношение. Когато през януари 1997 г. ЕК предприема офанзива за стриктно прилагане на законите в областта на екологията и препоръчва на
Европейския съд, в съответствие с чл. 228 от ДЕО,
да налага парични глоби, първите големи нарушители на европейските договори в областта на екологията са Германия и Италия. След като двете
страни изпълняват задълженията си, делата са
прекратени. След приключването на тези дела, подобреното прилагане на правните разпоредби на
ЕС се утвърждава Като приоритет на общата екологична политика.
С развитието на индустрията в края на 60-те
и началото на 70-те години опазването на околната среда се превръща в основно предизвикателство пред страните-членки на ЕО. Дали в областта на
околната среда е трябвало да се предприемат действия на равнище ЕО или това е сфера, в която всяка страна-член трябва да предприема и развива
свои национални мерки - този въпрос е бил на дневен ред в посочения период. Тълкуванията на Съда
на ЕО поставят приемането на директиви в областта на екологията в косвените компетенции на
Общността.

1 - чл. 2 от ДЕО, според който една от задачите на Общността е “постоянното и хармонично разширяване
на икономиката”;
- чл. 308 от ДЕО, който предоставя на ЕО компетенция за действие при “непредвидени случаи”;
- чл. 94 от ДЕО, който предвижда уеднаквяването на националните разпоредби, които са от значение за
вътрешния пазар.
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Изключителна компетенция в областта на екологията ЕО получава едва с Единния европейски акт
(ЕЕА) през 1987 г.2 . В него са вписани освен вече
прилаганите принципи за предпазване и предотвратяване на замърсяването, принципът за причинителя на замърсяването и принципът за произход
(преимуществено коригиране на вредните влияния
върху околната среда при първоизточника). Въведен
е екополитическия принцип на субсидиарност, според който ЕО може да действа само тогава, когато
посочените цели могат да бъдат постигнати по-добре на ниво Общност, отколкото на национално ниво.
Важен инструмент за интегриране на екологията в
другите области, предписан от ЕЕА, е проверката
за съвместимост с околната среда (ПСОС). След
22 предварителни варианта Директивата за ПСОС
влиза в сила през юли 1988 г. Тя предвижда единна административна процедура при планиране на
икономическите проекти за проверка на влиянието
им върху човека и околната среда. ЕЕА принципно
се придържа към единодушно приетата процедура
само с изслушване пред Европейския парламент
(ЕП) да се вземат решения в областта на екологията; едва при последващи решения СМ може
да предвиди вземането им с квалифицирано
мнозинство. Екологичните мерки оттогава обаче могат да се позовават само на новия чл. 95 от ДЕО,
доколкото те се отнасят до доизграждането на
Общия пазар. По онова време важи процедурата
за сътрудничество с ЕП, която съдържа възможността за вот, взет с мнозинство - и с това за бързо
вземане на решения. Едва с Договора от Маастрихт
с прилагането на кооперативната процедура в областта на екологията стана възможно вземането
на решения, взети с мнозинство и засиленото участие на ЕП. Договорът от Амстердам предвижда дори преход към процедура за участие във вземането на решения - само за приемане на общи програми за действие, но не и за решения за тяхното
провеждане. И в бъдеще изключени от този начин
на вземане на решение остават важни аспекти на
екополитиката като разпоредбите за екологичен данък и мерките в областта на енергетиката, които
изискват, както и преди, пълно единодушие при вземането на решения.
Наред с правната основа в областта на екологията ЕО приема и изпълнява еко-политически програми за действие, в които определя първостепенните цели и насоки за действие в областта.
Първата програма за действие в областта на
околната среда е приета през 1973 г. В нея са дефинирани за пръв път основните принципи, върху
които трябва да се гради разработването на мерки
2 чл. 174-176 от ДЕО

147

в областта на околната среда;
Третата програма за действие от 1983 г. премества ударението върху основните принципи на
превенцията и предотвратяването на замърсяването на околната среда;
Четвъртата програма за действие (19871992г.) усилията се насочват към политика на
предотвратяването. Общността подготвя и свързани с екологията изследователски програми, като
STEP (Науката и технологиите за опазване на околната среда) и EPOCH (Европейска програма за климатология и естествени рискове);
Петата екологична програма за действие “За
дълготрайно и екосъобразно развитие” (1993 2000 г.) има за цел постигането на прогрес при
превантивната защита на околната среда.
Обща екополитика
През 90-те години се обръща повече внимание върху програмата за ЕО на екополитиката. През
1989 г. едно проучване, възложено от Комисията,
предупреди за увеличеното натоварване на околната среда в рамките на Вътрешния пазар, предимно поради увеличения транспорт. Комисията,
подкрепяна от ЕП и Съдът на ЕС, си поставя задачата със строги еконорми да гарантира постоянно
високо ниво на защита във Вътрешния пазар.
Единични национални действия в областта на опазването на околната среда са допустими (чл. 95,
ал. 4, 176 от ДЕО); съществуващите национални
мерки, които излизат извън общия регламент, могат да бъдат запазени, ако не са непропорционални и не представляват скрита търговска тайна. Тези
разпоредби са допълнително прецизирани в
Договора от Амстердам: държавите-членки имат
право да въвеждат нови по-строги екологични норми, като Комисията решава дали за ЕС съществува съответна необходимост от действие. Относително висок екологичен стандарт притежават северните страни, Германия и Австрия. Трите присъединили се към ЕС през 1995 г. държави - Швеция,
Финландия и Австрия - имат право по силата на
едно изключително разпореждане да запазят своите строги екологични стандарти до 1999 г.; след
това те ще бъдат запазени, като ЕС ще засили съответно общите разпоредби.
През октомври 1993 г. Европейската агенция
за околна среда в Копенхаген пое след тригодишен спор за нейното седалище работата си като
информационен и документационен център. През
1998 г. тя представя Доклад за състоянието на
околната среда в ЕС. В ЕС междувременно правно
се регламентира правото на всеки гражданин на
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информация за замърсяването и опазването на
околната среда и на свободен достъп до съответните административни инстанции.
Стратегията на петата екологична програма
за действие “За дълготрайно и екосъобразно
развитие” (1993-2000 г.) има за цел постигането
на прогрес при превантивната защита на околната
среда. От една страна това касае по-нататъшното
развитие на екологичното законодателство - например с приетата през 1996 г. рамкова директива
за интегрирано предотвратяване и намаляване на
замърсяването на околната среда. От друга страна,
в областта на екологията ЕК залага наред с дълго
действалото законодателство все повече на други
мерки като икономически и данъчни инструменти,
информационни и образователни мерки3 . По дискутирания от 1990 г., но непрекъснато блокиран
данък на ЕО за CO2 тя представя през март 1997г.
ново предложение за директива. Генерална дирекция Екология на ЕК призовава за провеждане на данъчна реформа, която да преразпредели данъчната тежест от фактора работа към използване и замърсяване на екологичните ресурси. Друга инициатива на Комисията, по която тя се стреми да постигне обща рамка, се отнася до отговорността към
околната среда. В областта на политиката по опазване чистотата на въздуха тя представя стратегията “Програма за автомасла”, която комбинира нови
гранични стойности за отработените газове на автомобилите с такси за използване на пътните
магистрали. Част от екополитиката на ЕС обхваща
инвестиции в подобряване на околната среда чрез
програмата LIFE или Структурния и Кохезионния
фонд4 , 5. В рамките на Регионалния фонд в края на
1989 г. е създадена програмата ENVIREG за борба със замърсяването на околната среда в икономически слабите крайбрежни области на ЕС.
Европейската инвестиционна банка отпуска заеми
за изграждане на съоръжения за преработка на отпадъци и пречиствателни станции. Към новите мерки в областта на европейската екополитика спадат
някои доброволни спогодби: От 1993 г. се връчва
на съответно проверени продукти европейски екологически знак, от 1995 г. фирмите могат да преминат през процедура за екологична проверка с получаване на сертификат за това.
През 1997 г. ЕК представи към петата прог-

рама за действие обширен доклад за реализираното и план за действие за оставащите години.
Приоритетът е поставен върху интеграцията на екологията в другите политики - промишлената,
транспортната, по енергетиката, селското стопанство и туризма. За ЕК е важно да бъде изоставена
досегашната концепция за икономически растеж на
всяка цена и да се наложи съзнанието, че бъдещото обществено и икономическо развитие е възможно единствено при гарантиране на природните ресурси и тяхното качество в достатъчно висока
степен.
В международната политика по опазване на
околната среда, където централна тема е запазването климата на планетата, ролята на ЕС непрекъснато расте. След продължителни международни преговори, при които ЕС се оказва с вързани
ръце поради оказаната международна съпротива,
в средата на 90-те години успешно е осъществено
прекратяването на производството на FCKW. Покъсно в центъра на вниманието застава редуцирането на отделянето във въздуха на влошаващите
климата на планетата вредни газове. Политиката
на ЕС за намаляване на газовете, причиняващи парников ефект, досега се ограничаваше с програмите ALTENER за стимулиране използването на възобновяеми източници на енергия и SAVE за повишаване енергийната ефективност, по същество върху една система за наблюдение на емисиите на
въглероден двуокис. ЕС не може да постигне целта от срещата на ООН в Рио де Жанейро през
1990г. за стабилизиране на тези емисии до 2000г.
на нивото им на 1990 г. Според доклад на Международната енергийна агенция от 1996 г., за 1990г.
- 1995 г. общата емисия на газовете, причиняващи
парников ефект в ЕС е намалена само на 1,1%. За
последващата конференция на ООН в Киото в края
на 1997 г. министрите на околната среда на ЕС се
договарят за намаляване на емисията на газовете,
причиняващи парников ефект (CO2, метан, N2O)
до 2010 г. с общо 15% (изчислено според нивото
от 1990 г.). ЕС се опитва да обвърже това правно
така, че и останалите промишлени държави да се
присъединят, но САЩ и Япония гледат отрицателно на задължителния характер на тези цели за редуциране на тези газове.
Обещанието за активен принос към реализи-

3 Бонева, С., Европейското пространство за висше образование (ЕПВО): инвестиция в бъдещето.
Международна научно-практическа конференция “България – ЕС – предизвикателства към бизнес обучението”,
19-20 септември, Несебър, 2005, стр. 4 - 9
4 Бонева, С., Финансовите рамки от Копенхаген и Брюксел – гаранция за източното разширяване на ЕС,
Сп. Банки Инвестиции Пари, бр.5/ 2004 г., стр. 26 – 40
5 Boneva, S., The Financial Frameworks for Enlargement: Funding from the EU and the Problems of its Absorption. The Debate and Preparation for the next Financial Framework, Convergence in Europe, International conference,
Zulzbach-Rosenberg, May, 19-20, 2005
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ране на приетия в Рио де Жанейро план за екологични акции все още остава неизпълнено от ЕС. В
Договора от Маастрихт преодоляването на екологичните проблеми чрез международно сътрудничество става част от екополитическия каталог от цели
(чл. 157, ал. 1 от ДЕО). Самата ЕО е партньор по
договора по различни споразумения за опазване на
околната среда. Нейните собствени споразумения
с трети страни или групи от страни съдържат междувременно клауза за опазване на околната среда.
В рамките на интензифициращото се сътрудничество с източноевропейските страни бяха сключени
специални двустранни споразумения за сътрудничество в областта на екологията.
Равносметка и перспективи
Едно стандартно определение на европейската политика в областта на околната среда обаче би
прозвучало противоречиво. Увеличаването на мероприятията документира растящото значение на
тази политика, но колкото по-конкретна и ефективна става европейската екополитика, толкова по-ясно изразени стават и уговорките в засегнатите икономически отрасли. Осъзнаването на факта, че екологичните ресурси са оскъдни и имат своя цена,
все още не е всеобщо разпространено. Същото се
отнася и до убеждението, че опазването на околната среда не трябва да ограничава конкурентноспособността, а може дори да я увеличава. По време на голяма безработица стремежът е да се постигне само икономически растеж, в сметките на
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който не влиза замърсяването на околната среда.
Така остава открит въпросът, дали ще се увенчае
с успех стремежът за промяна към екосъобразно
развитие на икономиката, за която ЕК пледира още
през 1993 г. в нейната Бяла книга “Растеж, конкурентно способност и заетост”. За постигане на икономическо преориентиране на икономиката, техниката и обществото е необходима, наред с другите мерки, и екологична реформа на данъчната
система. Тук обаче не се очертава никакъв
напредък. Остава открит и въпросът докъде ще доведе все още силно подчертаният политически принцип на субсидиарност в областта на околната среда - вероятно без да ни заплашва националното,
респ. регионалното отхлабване на екологичните норми на ЕС. Пробен камък на екологичната политика
на ЕС е и записаният за първи път в ЕЕА и за последен в Амстердамския договор принцип за по-голямата интеграция на екологичните аспекти в другите политически области.
Много неща в европейската екополитика се
правят в правилна посока, но поради икономическа
и друг вид съпротива те остават само на думи.
Пътят от политиката до практическото осъществяване на едно екосъобразно икономическо развитие
е дълъг. Необходимата промяна в съзнанието, мисленето и поведението, започната в Брюксел, трябва да се превърне в ежедневна реалност при активно участие и сътрудничество на всички политически равнища и всички граждани.
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Държавност и държава
Държавността отразява като фокус целите,
задачите, интересите, мечтите и желанията на гражданите и изисква от държавата тяхното им реализиране.
Съобразно това се проявяват различни видове
и форми на действия (управления) държави- монархия, кралства, републики- народна, демократична,
президентска, федерации и пр.
В своето историческо развитие държавността
е предшествала и влияела за оформянето на държавата, като апарат за устойчива организация. Тя постоянно се е развивала, усъвършенствала, утвърждавала. И обратното.
Държавността се е засилвала или отслабвала,
разширявала или стеснявала, възвеличавала или
смалявала, обединявала или разделяла с държавата, тъй като се явява функция взаимносвързана
с нея- от рода, племето, нацията, народа.
Живата история на човечеството показва, че
те взаимно си влияят, но винаги са свързани с господстващите сили или движещите класи, партии,
организации.
Държавата като форма на устойчивост със
своите функции и държавността като реално съществуващо понятие винаги са се изменяли по своите прояви и появи, роля, същност, състав, характер, територия, функции, наименования през всичките векове, но само България винаги си е запазвала своето собствено идентично име- България (и
на възход и на падение)- от великата империя
Булгария и Булгари- живяла с великата Китайска
стена до днешни и бъдещи дни!:
България, земя българска на прадедите, дедите, бащите, децата с кости и кърви напоена, с
плодородие и българки дух надарена, в която всич-

ко цъфти и плоди!.....
А сега се продава на чужденци?
Вижте нашето велико българско минало, нашата славна българска история – на ханове, князе,
царе, управници, държавници: Аспарух храбрии,
Крум страшнии, Симеон велики, дори цар Петър
миролюбивии, продължител на творчеството на баща си Симеон уж слаб цар бил (?), построил църкви и манастири, запазил и обединил вярата на българите и с дипломатичност и държавност, без да
загуби квадратен сантиметър българска земя, създал предпоставки, именно в България по – късно
да се появи Богомилското движение уникално за
България и света и да се развие прогресивната
Европейска духовна култура.
Той, цар Петър (уж лош държавник бил) управлявал България от 927 – 969г. И е най – дълго
управлявалият български държавен глава – 42 г.
След него е цар Иван Александър с 40 г. управление от 1331 – 1371г.
Държавност! Държава България........ и редят
се вековете на стара и нова България на царства и
господарства, на царе и държавни глави.
При съвременна България Тодор Живков уж
лошо управляваше Народна Република България
(НРБ), а беше на власт цели 33г. Народът създаде
три Българии по материално-техническа база, жизнено равнище и мирно и духовно развитие.
И редят се в историята пак царе и патриарси
и тежко робство и освобождение и победи и възторзи и царе на третата българска държава- Фердинант, Борис ІІІ, Симеон Кобурготски, но които не
възвеличиха а разориха и ограбиха България и
вместо обединение- падение на живота и духа
български!
Появи се пак „цар” Симеон (СК), който заед-
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но със своите синове, близки и приближени едва
успя да „царува” 4 годишен мандат, но затова пък
„заслугите” и „държавността” му са , че до разсипа България, заграби резиденции, гори, връх
Мусала за себе, синовете си, сключи предприемачески и нечестни сделки с фирми и държави, заробващи поколенията на България за десетки години напред! Държавност!: Сега люта е нечестна битка
се води от парламентаристи за заграбване на милиардите отпускани евентуално от присъединителните фондове от ЕС. Държавност!: Безотговорност
и предателства! Безусловно наложителни са действията на прокуратурата и на Българския съд срещу виновниците.
Република България и конституцията.
Според конституцията на РБ (чл.4.1 от 1991г),
а от 2005г „България е република с парламентарно управление” (чл.1(1) )от конституцията1 .
„Цялата държавна власт произтича от народа.
Тя се осъществява от него непосредствено и чрез
органите предвидени в тази конституция” (чл1 (2))
приета на 25 февруари 2005г.
Според чл8 на конституцията „държавна власт
се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна”. Между тях би трябвало да има взаимодействие, взаимопомощ, синхронност в изпълнени на конституцията и на законите приемани от
Народното Събрание, ,като най- важен законодателен орган.
Така ли е на практика?
Взаимодействието и сътрудничеството между Народното Събрани (депутатите), президентството и министерския съвет се допускат нарушения
на много членове на конституцията, на редица закони и други нормативни актове, които вредят на
страната. На практика се подценяват и не зачитат
функциите, правомощията, приоритетите на
Народното Събрание като върховен законодателен
орган и се отнемат неговите прерогативи или то се
натоварва с несвойствени, недопустими за „парламентарна” и „демократична” държава с права и
задължения.
Например вместо провеждане на референдум
за решаването на отговорни национални проблеми
се нарушават, изменят и ликвидират членове на конституцията приета от Великото народно събрание,
като продаването на земеделска земя на чужди
граждани и унаследяването на техни земи. Десетки
и стотици хиляди от най-плодородните земи от
Добруджа, интензивните райони и другаде с и без
подставени лица се търгуват на безценица земи за
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бензиностанции, хотели, различни строителства,
градчета за чужденци и пр.
В чл.15 пише, че „Република България осигурява, опазването и възпроизводството на околната
среда, поддържането и разнообразието на живата
природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната” и че тя гарантира
защитата на законите на право на собственост и
наследяване (чл.16). Сега чл.17 е по-разширен. В
чл.17.(1) пише „правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона; чл.17
(2) „собствеността и честна и публична”; чл.17(3)
„частната собственост е неприкосновена” и „режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя със закони”.
Но най-противоречивите действия срещу духът и членовете на конституцията се правят сега
от някои самозабравили се държавници, че пробутват и прокарват в Парламента, нормативни актове
във вреда на народа, а в полза на чужди интереси,
цели и намерения, въпреки много ясните текстове
на конституцията.
В чл.1(3) на конституцията пише:”никоя част
от народа, политическа партия или друга
организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на
народния суверенитет”, а нашата държава РБ от
миролюбива сега стана завоевателна заради чужди интереси и в Ирак, Афганистан, съседна Сърбия,
Косово и др. Похарчени са 1-2 милиарда лева, а за
селското стопанство, за модернизация, за производството, здравеопазване, просвета, култура, поминъка и за повишаване доходите и пенсиите на
мизерстващия народ няма пари. С какво и с колко
са ни помагали САЩ – със завладяването на наши бази и летища ли? Защо няма референдум за
това? Защо се заграби почти без пари киноцентъра
и се удушава духовността и културата ни? Защо
се заграбва мина Бобов дол и електроцентралата,
а се изхвърлят на улицата 11 хиляди работници?
Нима и сега при „триумвирата”(БСП, НДСВ и
ДПС) на властта на депутатите (законодателната
власт) на министерския съвет и на „държавниците” не е ясен, а се нарушава текста на чл.2(1), че
„Република България е единна държава с местно
самоуправление, в нея не се допускат автономни
териториални образувания” , и че чл.2(2) е категоричен, че „териториалната цялост на РБ е неприкосновена”, а базите и летищата чии ще са? на
САЩ и срещу кого ще бъдат насочени и нямали
да има ответен удар срещу нашата страна и народа.

1 Конституцията на РБ е приета от Великото народно събрание (дв.56, 13 юли 1991, изм. Дв.85, 26
септември, 2003г, изм. дв. 18, 25 февруари, 2005 г от НС.)
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А кой предявява сега териториални претенции
срещу България се знае, въпреки пределно ясния
текст на чл.3 от Конституцията, че „официалният
език в републиката и българския „.
Някакви съществени отношения и сериозни
мерки да са взети до сега от законодателната власт
(НС) и от изпълнителната власт (МС) по нарушаваните членове на Конституцията и по посочените текстове – никакви! Позорно се премълчава и от лидери на разгорещени партии и организации, които не
изпълняват собствените си обещания давайки ги на
народа. Премълчаваме и се съгласяваме! Дори сами угоднически предлагаме .
Пъргави и услужливи „законотворци” от НС
са включили в напечатаната само конституция нов
текст към чл. 4 (дв. Бр.17 от 2005г) „Република
България участва в изграждането и развитието на
Европейския съюз”. Макар още да няма пълни гаранции да бъде приета България в ЕС тя „пак ще
помага на Европейския съюз”. Как и кой упълномощи законотворците и депутатите за това?
Крайно време е всички политици и държавници и на всички равнища във властта в РБ да разберат, че приемането на страната в ЕС става по достойнство и заслуги, а не само от геополитическото
ни положение, и че приемането на РБ от ЕС не е
самоцел, а средство за по-добро бъдеще. А за достойното ни приемане в ЕС трябва отговорно и добросъвестно, честно и целенасочено, бързо да се решават проблемите за повишаване качеството на живот на всички членове на нашето общество. Заслужено да издигаме авторитета на нашата страна,
не чрез самораздаване, а чрез заслужаване.
Законодателна (НС) и изпълнителна (МС) власт
– несъгласуваност в законността и безотговорност в действията.
Между Народното събрание (НС) – депутатите, президентството и министерският съвет
(МС) липсва целенасоченост и единодействие.
Продължава допускането на нарушения на някои
членове на конституцията и но много закони, както
от законотворците, така и от изпълнителите на различните нива на властта.
Парламентарните комисии, като помощни органи към НС много често внасят в народното събрание недообработени за обсъждане, некачествени и несъгласувани по между си нормативни
актове, закони, които след това се налага да бъдат
изменяни или допълвани. Недопустима безотговорност се шири на различни нива, а липсва държавност и отговорност и от редица най- висши държавници, с което грубо и безотговорно се нарушава
чл.7 на конституцията на РБ, който гласи: „държавата отговаря за вреди причинени то незаконни ак-

тове или действия на нейните органи и длъжностни
лица”. Търси ли се тази отговорност на най- висшите органи институции и лица? Определено не.
Никаква и от никого.
Има случаи, когато президент на РБ (П.С.) подписва документ силно ангажиращ страната ни за
много години занапред (за нациите в Рейкявик), а
след това „докладва” в НС. Връща светинята на
България, История Славянобългарска на Гърция без
затова да има специални пълномощия. Това е престъпно отношение и към НС и към народа и
страната, и последствията са скандални.
В много случаи министър председател (И.К)
сам „подготвя” редица проектозакони и нормативни актове, внася ги в НС и облагодетелства с това и
себе си и другите, като освобождава от отговорност министри, държавници, членове на парламентарните комисии към народното събрание, депутати и др. С това се създават условия за двойна
корупция и злоупотреби.
Проверката и контрола не са повсеместни и
не на всички нива. Денят за контрол в НС (петък) е
говорилня – уж се проверява, поставят се въпроси,
отговаря се пред 20-30 човека (от 240 депутата) и
отново пак продължава. Ефективни мерки, свършена работа, без резултат. Вина има, виновни няма.
До сега никои не е даден на съд, никои не е осъден.
Именно заради това липсват и наказания. А със
десетте процента класове и придобивки на депутатите и служителите за сега се пази в дълбока тайна (в. Земя бр.50 14 март 2006).
Безотговорността е повсеместно явление.
Много министерства и ведомства, които наред с
добра работа често внасят проектозакони в НС не
доработени или с противоречиви текстове, с което
се решават нечии чужди на страната н интереси.
Това налага такива закони, веднъж приети от НС,
да се променят и допълват, за да угодят на други и
на чужди интереси. Например МЗГ във връзка с
възстановяване на собствеността върху земеделските земи са внасяли, допълвали и изменяли законите 39 пъти същевременно има закони, като закона за земята, който не се спазва, а много текстове от следващите закони са в противоречие с този закон; закона за стимулиране на селскостопанските производители бе приет от НС, но не се
приложи. Причини – наред с многото полени
текстове, като този изискващ от 0,5 % в началото
да се отделят 1,5 %, а след това до 3-5 % от СБП
(съвкупен брутен продукт) за фонд стимулиране
развитието на селскостопанските производители.
Той също не се приложи, а се прие „нов” закон за
подпомагане на земеделието, който също не беше приложен, въпреки „приоритета” в развитието
на селското стопанство предвиждан в стратегиите
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на РБ.
Аналогично е положението и със гражданския процесуален кодекс, който се изменя повече
от 39 пъти; със закона за опазване на околната
среда, който от 1991 се изменя 14 пъти; закона за
териториалното и селищно устройство, който се изменя повече от 20 пъти, а само през 1998 г със
съдействието на „командира” (И.К) е изменян и допълван 5 пъти (дв. 41, 79,89,124, 133) ;през 1999
г два пъти, през 2000 г два пъти и досега по няколко пъти годишно.
Безотговорността и порочната практика на законодателната и на изпълнителната власти ясно потвърждават големите класови и политически различия в интересите и целите на законотворците (НС)
и на изпълнителите държавници (МС, институции,
областни и общински дейци), които указват влияние
за объркването и не приложението на редица закони от съда. Не се оздравява и активизира прокуратурата и съдебната система на България, за което
отдавна се настоява от ЕС, а това порочно наследство продължава и сега. За това съвсем основателно докладите на представителите на ЕС са непримиримо критични и проблематично е приемането на страната ни за членка на ЕС.
Крайно наложително за перспективата в развитието на България и при влизането й в ЕС във
всяко от действията на държавниците е да работят
като добросъвестни и отговорни слуги на народа и
страната.
Поне веднъж на тримесечие депутатите да се
срещат и дават отчет за своята дейност и на НС
пред избирателите. Да се засили контрола над работата на всеки член на парламентарните комисии
към народното събрание, като неподготвените или
противоречиви или проектозаконите срещу интересите на страната и народа да бъдат връщани, да
не разглеждат в народното събрание, а виновните
лица да бъдат наказвани отзовавани като депутати.
Жестоката практика обаче безмилостно
показва, че в РБ няма потърсена никаква (нито политическа нито съдебна) отговорност от най –отговорните държавници в страната; от последният
общинар до президенти, министър председатели,
министри, областни управители, кметове, вносни
и износни ръководители на фирми, производители,
служители и др. А нима в РБ държавата и нейните
органи и длъжностни лица от 1998г и сега няма
виновни за вандалското разсипничество на промишлеността, селското стопанство, строителството, енергетиката, отбраната, здравеопазването,
просветата, културата и изкуството. Има много.
Има и хиляди случаи на злоупотреби със служеб2 в. Земя, 30.12.2004 г
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но положение. Има, но от президента до общинаря
не е потърсена служебна отговорност. РБ имаше
производствени фондове само в селското стопанство за 10-15 милиарда лева, а в страната за повече от 110 милиарда. Къде са сега? За прекъснатите връзки, търговски взаимоотношения със Средния
изток, Русия, Китай, кой ще отговаря. А същевременно се залива страната от некачествени или убиващи нашето българско производство стоки от
Турция. Гърция купува български аргати за да им
обработват и тютюна, макар, че ЕС им забранява
да отглеждат тютюн. Но и сега Гърците преговарят
с РБ и закупуват тютюна и фабриките за преработване на тютюна. Пример е как Гърция защитава
националните интереси, а много наши управници
предават българските интереси за лични облаги.
Това не държавност, а предателско отношение.
Два сега министърът на земеделието и горите Нихат Кабил реши да защитава интересите на
производителите (макар и да не се изкупува навреме тютюна) той обещава, че съдейства за повишаване на квотите за тютюна с още 6300 тона, или
общото производство за 2006г да бъде 52 154 тона.
Има официално регистрирани тютюнопроизводители 66 200 човека, но над 42 хиляди от тях са без
субсидии към ЕС. За продажбите на фабриките за
цигари, които Гърция иска да закупува от РБ нищо
не казва. Безусловно е необходимо в перспектива
решително да се подобряват резултатите от работата на законодателната, изпълнителната и съдебната власти за доброто на Република Българи. За
подобряване на инфраструктурата на нашата
страна, съобразно изискванията на ЕС.
Изисквания на ЕС за подобряване структурата на
селското стопанство
Подобряване на структурата на селското стопанство е неразривно свързана с подобряване инфраструктурата РБ, която засега е напълно
разрушена. Дори традиционните култури и животни,
хранително вкусовата и преработващи промишлености са занемарени и унищожени.
Предстои да се възраждат от пепелищата
площите, земята, производствата, които намаляват,
а качеството се влошава. Очевидни примери има
много (табл.1 и табл.2)
Данните, вместо устойчивост показват нестабилност, а последните години намаляване, особено на пшеницата, тютюна, лозята, а угарите си остават около половин милион.
Говори се, че от 2002 г бе приета от Консултативният съвет по зърното на МЗГ2 стратегия за
развитието на зърното, и че земеделието вдига
ръст.
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Димитър Янев

Табл.1 Заети и засадени площи с основни земеделски култури общо за страната
по години в хиляди декари3
Показатели
Зърнени култури
Пшеница
Ечемик
Царевица
Слънчоглед
Ориенталски тютюн
Зеленчуци, картофи, дини и пъпеши
Многогодишни плодови, ягодови и други трайни насаждения
Общо втч. ябълки
Десертни лозя
Винени лозя
Угари

1997
21047
12117
2913
4637
4529
328
1656
1987
143
138
978
-

1998
20546
11417
2899
4771
5388
263
2094
2180
155
151
1018
-

1999
18154
9663
2547
4550
5922
193
2166
2138
150
142
998
-

2000
18247
9786
2520
4669
5110
197
2088
2125
135
144
1012
-

Табл.2 Обработваема земя и използвана земеделска площ в хектари4

Показатели
Зърнени култури
Пшеница
Ечемик
Царевица
Слънчоглед
Ориенталски тютюн
Зеленчуци, картофи, дини и пъпеши
Многогодишни плодови, ягодови и други трайни насаждения
Общо втч. ябълки
Десертни лозя5
Винени лозя5
Угари

2000
1121838
226808
626961
591979
48247
143047
143047
467573

2001
1366594
293128
444955
398478
52165
139087
139087
438757

2002
1382890
392765
360116
477276
42016
122299
122299
273911

2003
903345
285372
488488
674883
41875
122080
122080
455798

Табл. 3 Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в РБ
2005 г - 2025 г, ст.13

Разработена е национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в РБ, 20052025 г6, според нея до 2007 г се предвиждат за
изкореняване 5000 хектара лозя и създаването на

3
4
5
6

10 000 хектара нови лозови насаждения (табл. 3).
Препоръката ни е: да бъдат по – прецизно уточнени и обосновани данните в таблица 3, а те засега нямат нужда от коментари, както и за останали-

Статистически справочник, 2001 г, ст.132
Статистически справочник 2004 г, ст.154
Статистически справочник 2004 г, ст.155
Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в РБ. 2005 г - 2025 г, ст.13
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те култури.
В националната стратегията се представят разходите за създаването на 1 хектар лозов масив,
както следва (табл. 3):
1. Първа година на отглеждане -16 хиляди
лева
2. От втора до четвърта година – 6 хиляди
лева годишно
3. Разходи за изкореняване на 1 хектар стар
лозов масив – 5 хиляди лева
4. Необходима земеделска техника за обработка на 100 хектара лозов масив – 1378 хиляди
лева
За 2005 – 2006 г се предвижда създаването
на 400 хектара маточници за подложки и 1000 хектара маточници за калеми. Необходимите средства са съответно по 39 400 лева на хектар за маточници и за подложки и 31 000 лева на хектар за
маточници за калеми или общ бюджет от
46760000 лева.
Разчетът за създаване на маточници за подложки и калеми е на база на 20 000 000 броя облагородени вкоренени лози. Засаждането е изчислено на база 4 000 броя в хектар, което покрива
засаждането на 5 000 хектара лозя годишно. Тези
5 000 хектара включват ежегодното засаждане, подсаждане и производство на винени и десертни сортове лози.
Необходимият финансов ресурс може да бъде осигурен по линия на държавен фонд земеделие и други финансови източници. И тук е необходима особено голяма прецизност в изчисленията,
а и финансовите ресурси са съмнително реализуеми.
Състоянието на животновъдството в РБ е още
по плачевно. Никакво държавническо отношение не
се проявява за увеличаване на броя на животните
за стимулиране на животновъдите чрез цени,
данъци, кредити, фуражи и условията за труд и
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живот. Това се потвърждава по безспорен начин
както за страната, така и особено за отделните
райони. Данните за развитието на животновъдството се нуждаят от задълбочен анализ и решителни мерки за подобряване както за страната, и особено много за северозападния район, а за останалите райони това се отнася за отделните видове
животни.
Следващата наша препоръка е: да подобрят
държавността и отговорността в своята работа НС
(законодателната), МС (изпълнителната) и съдебната власт. Но безусловна наложително това се отнася за МЗГ, областните ръководства и специалисти, общинските и кметски деятели. В това е
успехът, а не да очаква помощ от ЕС.
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В условията на разрастващата се глобализация и специализация на производството едно от направленията
за повишаване на ефективността на управление на производството, както и натоварване на мощностите е разширеното използуване на аутсорсинга.
В статията се разглеждат двете направления в използуването на аутсорсинга, а именно организационното и
производственото. Прави се оценка на целесъобразността и формите за реализиране на аутсорсинга от гледна
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В условията на пазарно стопанство един от
основните фактори за неговото нормално функциониране е наличието на конкуренция. Това е една
от институционалните задачи, които трябва да реализира нормативно държавната администрация.
Конкуренцията, като процес не се покрива с понятието конкурентоспособност, а само я предопределя. При това, самата конкурентоспособност и
нейното формиране ще зависи от редица специфични фактори, към които може да се отнесат предметната област, характеристиката на пазара, размерите на икономическите субекти и редица други.
Независимо от това, конкурентоспособността остава основния ключ към развитието и просперитета на фирмата в пазарни условия. Изострянето на
проблема с конкурентоспособността е свързано и
с процесите на глобализация в икономиката, протичащите регионалистични интеграционни процеси,
развитието на съвременните корпоративни информационни системи и редица други. Не на последно
място в развитието на фирмите и тяхната конкурентоспособност е усъвършенствуването на системите им за управление и разработването на адекватна стратегия съответствуваща на процесите в
развитието на съвременното общество.
Пред всеки ръководител на стопанска организация стои една основна задача, а именно как да
повиши ефективността на своя бизнес. Показателите за ефективността могат да бъдат различни
– количествени и качествени, в парично изражение
или натурални, но същността е една и съща, как
да се получат най-добри резултати в условията на
ограничени ресурси.
Разделението на труда и появата на тясна специализация са факторите чрез които се реализира
техническия прогрес в стопанската сфера. Разбираемо е, че да се прави всичко еднакво добре е

невъзможно. Реалното е, че правиш нещо много
добре и по-добре от другите ти дава възможност
да извлечеш от това икономическа изгода. По тази
причина успеха на предприятието ще зависи в значителна степен от концентрирането на усилията в
профилно направление на дейността.
Ако разгледаме класическата схема за развитие на ново предприятие, ще видим че в началото практически имаме бизнес идея, базираща се
на някакво ноу-хау, или на перспективен продукт
или услуга. Реализацията на бизнес идеята в практиката се реализира от хора владеещи предмета
на дейност с ясна представа за това какво трябва
да се прави, за да се оцелее в условията на жестока конкуренция.
Обаче не минава много време след попадане
на идеята в целта, когато бизнеса постепенно започва да обраства със своеобразна инфраструктура, необходима за функциониране при съвременните условия. Щата нараства, появяват се осигуряващи звена по снабдяване и пласмент, счетоводство, финансова служба, юристи, маркетолози,
компютърни специалисти и др. На ръководството
му се налага да решава редица проблеми свързани с функционирането на тези звена, на развитието на основния бизнес на фирмата. При това и
разходите в това направление започват да изяждат
значителна част от бюджета.
Изхода от това положение е естествено аутсорсинга. Това е варианта, при който могат да се
минимизират разходите свързани с поддръжката
на осигуряващите звена.
Напоследък, термина аутсорсинг, често се
среща в публикациите по управлението. По - рано
експертите обикновено го свързваха с прилагането на компютърните технологии, но по настояще
всеобщото мнение е, че термина има по широко
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значение и сфера на приложение [1]. Поради това,
аутсорсинга може да се разглежда, като “предаване на традиционните и органично присъщи на фирмата функции, на външни изпълнители”.
По такъв начин, аутсорсингът може да се
разглежда, като логично развитие заложено в идеята за разделение на труда [2]. Необходимостта
от една или друга функция в дейността на организацията, не означава, че тя трябва да се изпълнява
вътре в организацията. Част от функцията може да
бъде предадена на външен изпълнител, предмета
на професионалната дейност, на който е именно
изпълнението на тази функция.
Практически във всички източници произхода
на термина outsorsing означава “на вън”, т.е. “извън границите”[3]. Това, за което то се отнася може да бъде в различни направления засягащи дейността на фирмата, а именно:
- използуване услугите на външни фирми за
изпълнение на свои задачи;
- отказ от собствен бизнес и получаване на
услуги по реализацията на този бизнес процес в
други организации;
- използуване на външни организации за обработка на банкови и други финансови данни при
осъществяване на търговски операции;
- привличане на външни ресурси за решаване
на собствени проблеми (например разработване на
проекти);
- прехвърляне на производство от регион с поскъпа работна ръка в регион с по-ниска, с цел намаляване на издръжката;
- извличане на данни от външен източник (за
разлика от получаване на данни със собствени
сили);
- Сключване на съизпълнителски договори за
изпълнение на работи с външни фирми, които нямат синдикат;
- Пренос на част от операциите на фирмата
зад граница с цел дистанционно използуване труда на програмисти;
- Използуване едновременно на работници без
сключване на трудов договор (понякога при посредничеството на специализирани агенции);
- Обслужване и ремонт на техника на фирмата от външни специалисти;
- Коопериране;
- Прилагане на метода на стесняване на собствената производствена дейност, когато организацията сама престава да се занимава с определен вид дейност и предаването й на външни
изпълнители;
- Приемане на организационни решения, които се състоят в разпределение на функциите в
бизнес системата в съответствие с принципа “ ос-
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тавам за себе си само това, което мога да правя
по - добре от другите”;
- Привеждане на вътрешните подразделения
или поделенията на предприятието и всички свързани с това активи в организацията доставчик на
услуги, предлагащи оказването на някаква услуга
в течение на определено време по уговорена цена.
Съществуват много мнения за ползите и риска от аутсорсинга [4,5]. Те варират от описание на
аутсорсинга, като управленска практика, която може да реши всеки проблем, до асоциирането му
със загуба на контрол и неизбежно покачване на
цената.
Предимства на аутсорсинга:
Предаването на външни партньори на едно или
няколко звена от стойностната верига или някои
стратегически предимства, а именно:
- дава възможност да се получат комплектоващи или услуги с по-високо качество или по евтино;
- подобрява иновационните възможности на
фирмата чрез взаимодействието и партньорството
с доставчици от световно ниво, имащи голям интелектуален потенциал и богат иновационен опит;
- осигурява по-голяма гъвкавост на фирмата
в случай на внезапна промяна на пазарната ситуация или потребителските предпочитания. По - лесно и изгодно е да се намерят нови доставчици с
необходимите възможности и ресурси, вместо да
се преструктурира дейността на фирмата, да се
ликвидират мощности и ресурси и др.;
- ускорява придобиването на ресурси и навици;
- позволява съсредоточаване върху тези операции, които е ефективно да се осъществяват със
силите на фирмата и тези, които стратегически е
целесъобразно да се запазят под неин контрол.
Дезинтеграцията и аутсорсингът предполагат
отказ от самостоятелно изпълнение на редица функции чрез тяхното предоставяне на доставчиците
на стоки и услуги и други партньори. Това е стратегически целесъобразно само при наличието на
определени условия, а именно:
- независимите партньори ги изпълняват по добре и по - евтино;
- този вид дейност не се явява конкурентно
значим и предаването му в аутсорсинг не застрашава ключови компетентности, възможности и ноухау на фирмата;
- това намалява риска свързан с промените в
технологията или потребителските предпочитания;
- това повишава организационната гъвкавост
и оперативност при приемане на решенията, както
и съкращаване на сроковете за разработване и
внедряване на пазара на нови стоки, както и намалява издръжката по координация;
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- позволява на фирмата да се съсредоточи върху основния бизнес;
Фирмата може да усвои или да запази за себе си ключовите видове дейност, като избегне недостатъците на вертикалната интеграция, при стратегия на дългосрочни партньорски споразумения с
ключовите доставчици. На мястото на краткосрочни споразумения, сключвани изключително поради
по-изгодни цени стратегически е по-изгодно прилагането на дългосрочните партньорски споразумения.
Рискове при аутсорсинга
При предаването на бизнес функции на аутсорсинг трябва внимателно да се преценяват
заплахите, свързани с това. Към по-съществените
рискове се отнасят:
- разгласяване, неправомощен достъп до информация, загуба на цялостността на данните поради неадекватна защита;
- загуба на достъпност или цялостност на данните поради липсата или неадекватността на политики и процедури, осигуряващи непрекъснатост на
деловите операции или възстановяване след срив;
- неправомерно разгласяване на информация
поради неадекватен подбор на персонала;
- разгласяване или неправомерен достъп до

информация в резултат на официално или неофициално вмешателство на държавни органи.
В последното изследване на консултантската
компания “A.T. Kearney” за най-предпочитаните
места за аутсорсинг и изнасяне на корпоративните дейности в областта на информационните и телекомуникационни технологии и call центрове в
света, България зае 15-о място. С 5 % ръст на
БВП през 2005 г., страната ни става все по-популярна дестинация за международните компании, работещи в сферата на ИТ.
Проучването за състоянието на информационните системи в българските организации, включващо фирми от различни сектори и с различни мащаби (фирми с 200 до 500 служители -28%, 25%
организации с персонал над 1000 служители и също толкова с под 50 служители). В анкетата са
включени и фирми от сфери, като Добивна
промишленост, Електроника, Застраховане,
Обзавеждане и оборудване, Хранително-вкусова
промишленост. Областите за използуване на аутсорсинга в дейността на анкетираните фирми е дадено на фиг.1
Както показват данните най-висок относителен дял заема дейността по поддръжката на софтуер (69%), на второ неговата разработка (56%) и
чак на трето място поддръжката на хардуер.
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Фиг.1. Разпределение на видовете дейности в аутсорсинг
Когато се разглежда аутсорсингът, като управленска практика, не трябва да се изпуска и противоположната методология, а именно инсорсинга
(Insoursing). Последния се разглежда, като включване в организационната структура на дадено
предприятие, на функции, реализирани дотогава от
други стопански субекти. Към тази дейност, се причислява и използуването на свободни производст-

вени мощности в основните и спомагателните производства за изпълнение на странични поръчки.
Инсорсингът е изпълнение на странични поръчки
при наличието на свободни мощности, при изпълнение на транспортни услуги, услуги по складиране,
разработване на информационни технологии и
програмно осигуряване и др.
Ако разглеждаме влиянието на аутсорсингът,

Повишаване на конкурентоспособността на малките и ...

респективно инсорсинга върху конкурентоспособността на предприятията от химическата и металургичната промишленост, ще установим, че то
има различни измерения в зависимост от размерите на икономическите субекти в тази предметна
област. За големите предприятия в бранша е характерно отделянето на спомагателните дейности
в отделни субекти специализирани за извършването им. Общото и за двете категории субекти е изграждането на информационните системи и информационното обслужване, при което се прибягва към
аутсорсинг, при това обаче в различни измерения.
Големите предприятия се ориентират към комплексни системи на реномирани международни
доставчици, чрез което се осъществява и препроектиране на техните бизнес-процеси.
От тази гледна точка, аутсорсинга би трябвало да се диференцира в две направления, а именно организационно-управленско и производственотехнологично. Първото е свързано с прехвърляне-
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то на определени управленски функции, най-често
свързани с отчетността и информацията на външни контрагенти, а второто прехвърляне на части от
основния или спомагателните производствени процеси на контрагентите. За малките и средни предприятия от бранша в определени условия по-голямо значение придобива организационно управленския аутсорсинг и производствено-технологичния
инсорсинг. Така, голяма част от предприятията в
обувното производство прилагат инсорсингът, който им дава възможност не само за използуване на
производствените мощности и осигуряване на
заетост, но и възможност да работят с утвърдени
световни производители и да прилагат съвременните постижения на научно-техническия прогрес в
дадената предметна област. При използуване на
аутсорсинга в информационните технологии, като
основно направление действуват някои основни
фактори (таблица 1) [1].

Таблица 1. Основни фактори при прилагане на аутсорсинг (в информационните технологии)

Фактори
Професионален
Производствено-технологичен
Финансово-административен
Географски

Предпоставки на фактора
В контрагента има по добри специалисти в сравнение с
организацията възложител
Контрагента разполага със съответните мощности
Контрагента може да управлява някои проекти и транзакции,
така, че да ги ускори и намали издръжката
В някои райони на света работата може да струва по-евтино

Така, че при малките и средни предприятия,
аутсорсинга, респективно инсорсинга реализира
предимствата свързани и с действието на четирите фактори с приоритет на втория, четвъртия, разбира се и с останалите два.
Географският фактор е от съществено значение при привличането на инвестиции по линията
аутсорсинга. Така, България е на 13-о място сред
60-те най-привлекателни зони за изнасяне на производство (аутсорсинг) в света. Това показва изследване на “Икономист интелиджънс юнит”, аналитичното звено на групата, издаваща списание
“Икономист”. Сред най-важните критерии в изследването на “Икономист интелиджънс юнит” са образоваността на населението, ниските разходи за
работна ръка и добре развитата инфраструктура.
Страните, включени в допитването, са подредени на база факторите: разходи за труд, професионални умения, трудово законодателство, възможности за инвестиции, политически риск, макроикономическа стабилност, законодателна
система, данъчни режими и инфраструктура.
Според изследването, нашата страна е по-подходяща от САЩ, Великобритания, Румъния и Чили,

като място, където различни корпоративни структури биха могли да прехвърлят свои производства.
Най-големите фаворити са Индия и Китай, но се
очаква от ситуацията да спечели и Източна Европа,
пише още в анализа. На най-предно място от страните от Централна и Източна Европа е Чехия, която
е четвърта. Силният интерес към Чехия се дължи
до голяма степен на близостта й едновременно до
Западна и Източна Европа
Стратегиите за реализиране на аутсорсинга в
зависимост от тенденциите в развитието на световната и регионална икономика могат да се обобщят в няколко направления [5].
Глобализацията изисква стратегия за осигуряване и обслужване на клиентите. Съвместно с
ключовите доставчици поддържане на конкурентоспособност в направлението на качеството,
стойността, доставките времето и др. Също така,
модифициране на структурата и каналите на базата за снабдяване.
Информационните технологии налагат стратегия на глобална стратегическа верига, връзка с
основните доставчици чрез електронните средства
за връзка. Отчитането на изискванията на външ-
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ните клиенти поставя изискването към аутсорсинга за интегриране на базата за снабдяване във
верига осигуряваща външния клиент. Технологията
на процеса и производството пък определят създаването на съюзи на стратегическите доставчици с
водещите в отрасъла доставчици на технологии.
Нарастващата сложност на дейността поражда необходимостта от създаване на широка база
за осигуряване и стратегия на търсенето на източници и точни критерии за оценка по отношение на
ефективността на стратегическите цели.
Въпросите свързани с околната среда определят стратегическите проблеми свързани с нейното опазване, наред с въпросите свързани със
снабдяването. Внедряването на аутсорсинга е свързано с преосмисляне и модифициране на външните процеси, модифициране на остарели модели при
използуването на външни източници на снабдяване и др.
При възприемане на стратегията на аутсорсинг икономическия субект трябва да определи подхода си към маркетинга, обслужването, логистиката, управлението на персонала и други функции,
в съответствие със способите си за създаване на
стойност, което ще определи насоките за организационно развитие на организацията.
В заключение можем да обобщим, че:
- значението на прилагането на аутсорсинга,
като управленска технология в дейността на малките и средни предприятия на страната непрекъснато нараства;

- прилагането на формите на аутсорсинг, респективно на инсорсинг зависи изключително от характерните особености на бизнеса на икономическия субект;
- аутсорсинга е неразривна част на разработването на стратегията на фирмата и на нейната
успешна реализация;
- при сегашните икономически условия в страната, аутсорсингът е единствената стратегическа
насока, чрез която редица малки и средни предприятия от химическия, металургичния и сродни
браншове могат да оцелеят и да си осигурят конкурентоспособност в единния пазар, както и определена устойчивост и развитие;
- аутсорсингът не е единствената стратегия,
но в съчетание с останалите разновидности може
да осигури на малките и средни фирми от бранша
необходимите конкурентни предимства за тяхното
развитие.
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ABSTRACT
In conditions of increasing globalisation and production specialization the wide use of outsourcing is the key
tendency for rising effectiveness of production management and full use of production equipment.
The present paper consider organizational and production direction in use of outsourcing. The fulfillment of
outsourcing was measured from branch point of view, action methods and main business goals. The increase quality
of enterprise management is also considered.
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ОПОРНИ ТОЧКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ЕФЕКТИВЕН БЕНЧМАРКИНГ
В ПРЕДПРИЯТИЕТО
Милена Крумова
Технически университет – София
Динамиката в промените на външната среда, налага предприятията да създават и управляват гъвкави
управленски структури, които навременно да трансформират определени характеристики и начин на действие
на някои или всички нейни системи и подсистеми на управление.
Бенчмаркингът е подход за управление, при който се сравняват собствени (за предприятието) обекти
(функции, процеси и др.) с водещите в отрасъла, индустрията, както и извън нея. Чрез сравняването се набелязват области, които имат ключово значение за постигане фирмените цели, а ясното им определяне на база
сравнителният анализ дава възможност за разкриване направленията на тяхното усъвършенстване. Ефективното
приложение на бенчмаркинга изисква, както и при управлението, спазването на определени принципи, правила
и последователност.
От съществено значение са метриксите (показателите) които ще се използват за сравняване, тяхната значимост,
количествената и качествената им характеристика, екипът по бенчмаркинг, финансовата осигуреност и други.
Цел на настоящият доклад е да изясни опорните точки за реализирането на ефективен бенчмаркинг при приложението му в управлението.
Ключови думи: бенчмаркинг, метрикси, ефективност, управление
Key words: benchmarking, metrics, efficiency, management

Условията за развитие на стопанските субекти
през последните години са значително променени.
Динамиката на процесите както от външната, така
и от вътрешната им среда създават предпоставки
за коригиране на някои, повечето или на всички
характеристики на управленските структури. Мениджърите на предприятията са поставени в обстановка, в която се изисква да се вземат ефективни
решения и предприемат ефективни действия. В
дейността си те се налага да се съобразяват с
редица ограничения, които имат определящо
значение за постигането на фирмените стратегически цели. Такива са ресурсната ограниченост
и времето, увеличаване на броя и силата на
конкурентите на пазара, повишаване на критериите
за качество към произвежданите продукти и услуги,
а също и по-големите изисквания на потребителите.
В тази връзка за предприятията съществуват три
измерения на икономическата задача: настоящият
им бизнес трябва да стане ефективен; потенциалът
му трябва да бъде установен и реализиран; той
трябва да бъде превърнат в друг бизнес при друго
бъдеще. Всяка задача изисква различен подход[1].
Познати и прилагани са различни методи за
мениджмънт, мениджмънт чрез целите, чрез делегиране, регулиране, контролиране, координиране,
комуникации, развитие на ръководни кадри, чрез
мотивация и др. Методът “Бенчмаркинг”, като
управленски подход за първи път е използван от
компанията “Xerox” в началото на 60-те години на
ХХ в.[2]. Чрез сравняването на собствените продукти с тези на конкурентите си “Xerox” се ръководела до какво ниво да подобрява собствените
процесите. Това в последствие допринесло едновременно за намаляване на 10 пъти лошото качест-

во в производството, 2 пъти времето за развитието
на нов продукт, 7 пъти дефектите при производство
и увеличил 9 пъти потребителите си спрямо тези
на конкурентите. Постепенно ползата от използването му се изчислява в милиони.
Бечмракингът е процес на ефективна интеграция и координация на ресурсите, която цели
постигане целите на компанията [2]. Той е често
срещан в чуждестранната литература и използван
в практиката. Това е процес на непрекъснато и
системно усъвършенстване на собствени обекти
и процеси на управление, базирайки се на лидерите
в индустрията, както и извън нея. “Benchmarking”
се определя, като сравнителен анализ на продуктите и производствените процеси на собственото
предприятие с тези на конкурентите с цел дефиниране на области за подобряване и доколко те
могат да се подобрят[2]. Процесът на бенчмаркинг,
може да се структурира в шест етапа[3]:
- определяне на обекта за анализ. На този етап
трябва де се определят и установят онези обекти
на предприятието, които е необходимо да се
променят и усъвършенстват. Повечето организации
започват бенчмаркинга с тези области на дейност,
които са най-важни за поддържането му в конкурентно състояние. Като правило се изготвя списък
от цели отнасящи се до дейността като цяло. След
което се дефинират ключовите процеси, функции
или дейности, чрез които вниманието се фокусира
върху възможностите за промяна и значението от
изменението на обекта на бенчмаркинг върху
дейността на предприятието.
- установяване на партньорите за анализ. Подходящите предприятия партньори трябва да имат
определена степен на съпоставимост със собстве-
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ното предприятие. Създава се рамка от компании,
систематизирани по критерии. Кои са компаниите
определяни за най-добри? Съпоставимост трябва
да се прави спрямо собствената компания, целите
й – стратегически и тактически, според финансовите възможности. Сравняването с най-добрите,
които са по-конкурентоспособни, имат по-голям
пазарен дял, растящо потребителско търсене е възможност за генериране и изучаване на идеи насочени към подобряване на мениджмънта на предприятието и на дейността му.
- събиране и обработка на информацията. Този етап включва не само събирането на количествени и качествени данни, но и изучаване/описание на
съдържанието на процесите и факторите, които
обясняват тяхното развитие.
- анализ на информацията. Изисква се не само
да се осъзнаят сходствата и различията, но и да се
разберат взаимовръзките между собственото
представяне и функциониране на процесите и/или
функциите и тези на моделът-бенчмарк. Какви са
причините за определено представяне? Чрез какви
средства е постигнато?
- приложение на наученото у собственото
предприятие. Този етап включва създаване на
програма от възможности за подобряване, избор
от създадените възможности и внедряване на
промяната, а също така и по-нататъшно развитие
на организацията на предприятието. Постиженията
на най-добрите се явяват като стимул за развитие
на собствената компания. В този смисъл, може да
определим бенчмаркинга, като инвестиционен
процес. Процес на влагане на ресурси с цел повишаване на резултатите от дейността. Но бенчмаркинга не е само инвестиционен процес, тъй като е
насочен към повишаване на конкурентоспособността на фирмата, което е условие за оцеляване
на пазара, т.е. целта на бенчмаркинга е първо да
повиши конкурентоспособността на фирмата последващо на което са повишаване на приходите и
печалбата.
- контрол на процеса и повторения на анализа.
Извършва се с цел да се следи за развитието на
установените оценъчни показатели за резултатите
от работата на предприятията - бенчмарк, а също
така за да се проверява достигането на поставените
междинни цели и съблюдаване на плановете по
ресурсите и сроковете. Трябва да се проверява,
дали са в сила разкритите най-добри стойности на
метриксите (показателите).
Следвайки етапите на процесът бенчмаркинг,
се идентифицират ключовите области, които са
обект на подобряване. Създава рамка от измервания, метрикси (показатели) чрез които да се извършва сравняването. Събира информация за съответните критерии отнасящи се както за конку-

рентите, субектите от собствената индустрия, а
също и от различна на нея. Голямо предимство
което носи бенчмаркингът е, че може да се открият
възможности за усъвършенстване на вътрешни
обекти на предприятието при сравняването с външни обекти и/или процеси. Накрая след сравняване
на данните и анализ се създава програма за
внедряване на наученото и се определят
възможности за адаптирането и реализирането й у
собствената компания.
“BENCHMARKING” е възприеман и като
средство за осигуряване на информация относно
продуктивността чрез сравняване на резултатите
на дадена компания с най-високите резултати в
съответния бранш, или още по-добре - с найвисоките резултати в света. Той приема, че постигнатото от едно предприятие може да бъде постигнато и от всяка друга. Основен принцип е да бъдеш
поне толкова добър, колкото лидера, което е
предпоставка за конкурентност[4].
Ефективното приложение на бенчмаркинга
изисква, както и при управлението, спазването на
определени принципи, правила и последователност.
Като икономическа категория ефективността
отразява причинно - следствените връзки в количествен и качествен аспект между резултатите и
разходите или ресурсите за тяхното получаване[5],
определя се от отношението между резултати и
разходи ЕФ= РЕЗУЛТАТИ / РАЗХОДИ или
ЕФ=РЕЗУЛТАТИ /РЕСУРСИ. От съществено
значение за ефективен бенчмаркинг е правилното
приложение и решаване на следните основни
задачи, въпроси и значими фактори :
ПЪРВО - основен е въпросът за обекта на
бенчмаркинг, какво трябва да се измерва? Избор
на процес, който да се усъвършенства и подобрява.
От значение е всички измервания и сравнения да
са близки на стратегическите цели, също така
последователността на процесът на събирането на
информация за него и сравняването. В изследване
направено от компанията The Benchmarking Exchange (TBE) [6] за периода 2004/2005г. бизнес
процесите при които най-често фирмите прилагат
бенчмаркинга са /табл.1 /:
Чрез сравняване на процесите, предприятието
трябва да разбере собственото си операционно
представяне съотнесено на външен модел.
Уточняването на обекта на бенчмаркинг зависи от
самото предприятие от екипа по бенчмаркинг и/или
от компания, която е специализирана в областта и
приложението му. Основни направления за сравняване на процесите могат да са: ценовата им
ефективност, производителността на заетия персонал, ефективност на производствения процес,
времето на един производствен цикъл и др..
ВТОРО - определящо за ефективността на
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Таблица 1. Процеси при които се прилага на бенчмаркинга
БИЗНЕС ПРОЦЕС
Управление на информационни системи и технологии
Управление на качеството на обслужване на клиентите
Управление на човешките ресурси
Управление на разходите
Управление на информационни центрове
Управление и контрол на дейности по ценообразуването
Управление и контрол на финансите
Управление и създаване на програми за стимулиране на персонала
Управление на устойчивото развитие
бенчмаркинга е точното определяне на метриксите,
т.нар показатели чрез които се осъществява измерването и сравняването. Това се налага поради
необходимостта да се сравни собственото равнище
на представяне с това на модела/ите. При определяне им се прилага следната последователност.
I. Развива се рамка от измервания, критични
категории за отрасъла в който работи предприятието, по отделни области които характеризират
процеса, това могат да са: Обща характеристика:
основна дейност, пазарни сегменти и пазарен дял,
пазарна стратегия, брой работници, общо приходи
и разходи за година по основни дейности, фонд
работно време, и др.; Качество: съществуващи и в
процес на внедряване на сертификатите за качество, контрола по качеството, тотално управление на
качеството, разходи за заплати на персонала по
качеството, брой на работниците и др.; Човешки
ресурси: брой работници, общо възнаграждения,
сертифицирани работници, категории персонал,
обучение на персонала, квалификация, брой дългосрочно и краткосрочно заети, и др.; Управление на
риска: риск и застраховане, видове и брой злополуки за определен период, видове застраховки,
др.; Продуктова иновация: видове иновации които
са осъществени за определен период.; Веригите за
доставка: логистика, ниво на обслужване, брой
заети в процеса на доставките, квалификация;
Управление на финансите и др.; Дълготрайни активи
и стокови запаси. Такава рамка осигурява база за
оценяване, а чрез нея се създава основа за неговото подобрение.
II. От създадената рамка се определят тези с
ключово значение за процеса, който е обект на
бенчмаркинг. След което за избраните показатели,
започва анализ първо на стойностите им за организацията, второ на стойностите за компанията/ите
бенчмарк. След което се анализират отклоненията,
което изисква допълнително проучване в ключовите
области, за да бъдат идентифицирани и демонстрирани характерни черти. Използват се различни
методи. Приложение намира методът на разстоянията използван при финансово-стопанският анализ
на дейността на фирмата.

Кои точно метрикси да бъдат избрани зависи
от дейността на компанията и целите й. Метриксите
могат да имат както количествено, така и качествено
измерение.
ТРЕТИ ФАКТОР са приоритетите на пазара .
До каква степен промяната на процеса би довела
до усъвършенстване на дейността като цяло от
гледна точка на прогнозите за пазара. От значение
да се направи сравнителен анализ на очаквано
бъдещо развитие на пазара и дейността на предприятието. Познати са различни техники за проучване на пазара, но те имат една цел да се определи
състоянието на пазара и мястото на предприятието
в него, общи тенденции на развитие, жизнен цикъл
на продуктите, и др. Такива са методите на:
фокусиране – ориентирани пряко към потребителите; целевата група – ориентирани към източници на информация за позора извън потребителя;
възприеман в този смисъл “конкурентно маркиране”[7] бенчмаркингът се използва за събиране
на пазарна информация за компаниите конкуренти.
ЧЕТВЪРТИ въпрос е изборът на оптималният,
най-добрия бенчмаркинг партньор с който да се
сравнява. Той може да е от индустрията в която
работи компанията, от близка на нея или от съвсем
различна. Например, наблюдавайки Чикагска
кланица, Хенри Форд открил възможността за
конвейрното си производство. Телекомуникационният гигант GTE открил как да подобри сектора
на предлаганите услугите, наблюдавайки, изучавайки и анализирайки компания за асансьори[8].
Критериите за съпоставимост могат да са различни,
да засягат географското разположение на производството, финансовата стабилност, пазарите и др.
От значение е първо да се създаде група от
компании партньори, след което според създадените критерии да се определят тези, при сравняването на собствената компания с тях, ще бъде
най-голяма ползата и ефекта.
ПЕТИ ВЪПРОС е как, откъде и по-какъв начин
да бъде взета необходимата ни информация за
моделът – бенчмарк. След като са дефинирани
компаниите партньори, се създава базата данни за
тях. Тази дейност изисква най-много време. Тъй
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като за ефективността на бенчмаркинга е необходимо да се открие както информация за компанията, така и за процесът обект на бенчмаркинг
провеждан в тях и особено причините за това представяне. Такава може да се намери от различни
източници Таблица 2.
След като информацията е вече събрана
ШЕСТИ ФАКТОР за ефективен бенчмаркинг е

правилното оценяване и измерване на дистанцията
да моделът. Тъй като в конкурентна среда процесите на изменение в стойностните характеристики на предлаганите изделия и услуги – метриксите, имат еднаква динамика, методът на разстоянията позволява изследваните обекти да се третират, като точки от n-мерното пространство с определени координати [9]. По същество координатите

Таблица 2. Източници на информация за компанията бенчмарк.

Източник 1
Публикации
Източник 2
собствената
компания
Източник 3
Източник 4
Източник 5
Източник 6
Източник 7
Източник 8
Източник 9
Източник10
Източник11

Списания, вестници, доклади, бюлетин на компанията, проспекти, монографии,
статистика, др.
Изключително е колко знаят собствените работници за компанията/ите
конкуренти и не само за конкурентите. Това е персоналът зает с продажбите на
продуктите в търговските центрове.
Търговците доставчиците с които работи собствената компания. Те имат
информация за цените, дистрибуционните канали, промоциите, качеството на
продуктите, обслужването, следпродажбеното обслужване и др.
Потребителите
Настоящи работници на компанията бенчмарк
Телефонни интервюта и провеждане на анкетни въпроси.
Посещения на място в компанията с определена цел.
Интернет
Търговски асоциации
Бизнес анализатори
Др.

на всяка точка /т.A, т.B, т.С, т.D, т.Е/ съответстват
на значението на метриксите (показателите) характеризиращи анализираните обекти. Ако приемем
условно дадено изделие (процес, функция и др.)
произвеждано от едно предприятие, за точка в nмерното пространство, то числовите значения на
технико-икономическите параметри на това
изделие ще са координатите на тази точка. Ако
приемем изделията на предприятия бенчмарк
партньори за също такива математически точки,
можем да пресметнем разстоянието до всяка една
от тях по формулата:

Kr = [Σ αi﴾ 1- Pi / Pi‛ ﴿² ]½ [9],

където Kr е условно математическо разстояние
до точката на (изделието) еталона, i =1, 2, ..,n –
брой на наблюдаваните параметри, по които се
извършва сравнителният анализ
,- коефициентът на значимост на i - тия параметър, Pi и Pi’ са
индивидуално и еталонно значение по i - тия
параметър. Също така условните координати на
точките могат да бъдат определени и чрез формулата :
m

Русл =

∑ [K

Знi [

]

1- Пi / Пem ]

1/2

[10],

i=1

където: Русл – условно разстояние до изделието

– еталон, i = 1,2,.....,m – брой наблюдавани
параметри, KЗнi - коефициент на значимост на iтия параметър, Пi и Пem - съответно индивидуалното и еталонното значение на i-тия параметър
За параметрите на изделието еталон – са
избрани максималните значение (в случая надобрите) по решаващите показатели. Съгласно
данните от таблица 3 изчисляваме разстоянията
между параметрите на изделието бенчмарк, таблица 4.
Методът на разстоянията при бенчмаркинга,
показва, че изделието А има най-добри стойности
спрямо моделът(В) и съответно е с най-висока
конкурентоспособност, тъй като то се намира найблизо до еталона (0,67). Този метод е широко
използван за сравняване на комплексни оценки на
ефективността от дейността на сродни предприятия
и конкуриращи се фирми.
При определяне на метриксите и на дистанцията на характеристиките на собствените продукти
и услуги до тези на конкурентите, The Hacket Group
[11] предлага следните основни категории според
които трябва да се ранжират компаниите. Това са
цена и производителност - количествено измерими
метрикси и качество и стойност – качествено
измерими. Според The Hacket Group най-доброто
представяне е сред 25% от всички които прилагат
бенчмаркинга. Фигура 1.

Опорни точки за реализирането на ефективен бенчмаркинг ...
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Таблица 3. Данни за анализираните параметри

Показатели
I
II
III
IV
V
VI

Сравнявани изделия
C
D
E
B - еталон
500
1000
400
1000
300
150
150
300
3000
700
1640
3780
50
50
50
50
8
5
10
12,6
20
10,4
25
38,5

A
500
150
3780
50
12,6
38,5

Коефициенти на значимост
0,164
0,204
0,204
0,184
0,122
0,122

Таблица 4. Разстояние до модела бенчмарк

Показатели

А

C

D

E

……..

→∞

Разстояние до еталона

0.67

0.68

1.20

0.97

………

..........

Качествени
стойности на
метриксите

Найдобрите

25%
25%

най-доброто
представяне

Найдобри
те

слабо представяне

Количествени стойности на метриксите

Фигура 1. Най-доброто представяне според качествени и количествени метрикси(показатели)
СЕДМИ от съществено значение фактор е
анализ на базата за реализиране на бенчмаркинга.
Необходимите ресурси, материалната осигуреност, финансовата стабилност и средата са основни
фактори, които спомагат за ефективното протичане
на приложението на процеса, а също и за самата
му ефективност. Как ще се провежда, каква е
аналитичната подготовка и кой ще го провежда са
някои от основните въпроси, които се отнасят до
базата на предприятието. За целта трябва точно да
се определи какви цели си е поставило предприятието според стратегията, какви цели си е поставило да постигне чрез реализирането на бенчмаркинг,
какви са възможностите за да се реализира бенчмаркинга. От значение е създаването на бенчмаркинг бюджет и определяне на влиянието му върху
бюджета на предприятието. Съществува необходимост от създаване на екип по бенчмаркинг.
БЕНЧМАРКИНГ ЕКИП е осмият важен фактор
за реализирането на ефективен бенчмаркинг.
Използвани и прилагани в мениджмънта са различни управленски структури. Всяка от които е съвкупност от обединения, които изпълняват определени
функции. Те (структурите) са линейни, функционални или смесени в зависимост от производственият
процес в предприятието. За изпълнението на всяка
дейност на функционално ниво – производство,
маркетинг или финанси се създават т.нар отдели в
които работят специалисти. Значението на създа-

ването или наемането на компания, която е
специализирана в съответната областта е от значение за повишаване на ефективността на самата
дейност. Лицата заети в дейности те по реализиране
на бенчмарркинга в предприятието може да дефинираме като екип по бенчмаркинг. Основните му
функции са тъждествени на функциите на мениджмънт - планиране, организиране, ръководене и
контролиране на процесът бенчмаркинг. В управленската структура той има основно място Фиг.2.
Известни са по статистически данни, че около
80% от водещите фирми в САЩ и над 60% във
Великобритания използват бенчмаркинга като
инструмент за ефективен мениджмънт[12]. Той е
присъща форма за работа на високоусъвършенстваните организации, за непрекъснато поддържане
на висока степен на конкурентоспособност. Ефективното приложение на технологията му е едно от
главните и съществени условия за пазарният успех
на фирмите, което се дължи от една страна на
интеграционните процеси в бизнеса, от друга на
осъзнатата необходимост от национално и международно признание на постигнатото качество на
продукцията.
За да реализират стратегическите си цели,
да се конкурентоспособни и проспериращи предприятията трябва да насочат действащите управленски системи в гъвкави структури способни да
се противопоставят динамичните промени в средата
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Структура на
управление

Отдел
финанси

Отдел
производство

Отдел
маркетинг

Отдел по
бенчмаркинг –
ЕКИП ПО
БЕНЧМАРКИНГ

Фигура 2. Място на отдела по бенчмаркинг в управленската структура
в която функционират. Усъвършенстване на управлението чрез бенчмаркинг е възможност за
постигането им. За да се реализира ефективен
бенчмаркинг са от значение, както фактори от
средата, така и решаването на въпроси зависещи
от мениджмънта и свързаните с него дейности,
като ясното дефиниране на метриксите, чрез които
се анализират характеристиките на собствените
процеси, определяне на дистанцията според тях до
лидерите на пазара, създаване и управление на
екип по бенмчаркинг и др.
Конкурентноспособността на фирмата трябва
да е непрекъсната и растяща нейна характеристика, за да успее да реализира мисията си и да
постига икономическа изгода. Бенчмаркинга може
да спомага за това, поради системността в търсенето и внедряването в собствената компания на
познанията и опита на най-добрите, поради непрекъснатото търсене на възможности за усъвършенстване на процесите в управлението, поради
многообразието от възможности и начини за постигане на най-доброто представяне. Той цели
устойчиво развитие. Възприет и прилаган като
стратегически ориентир, бенчмаркингът може да

допринесе на бизнеса значителни икономически
ползи и благосъстояние.
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POINTS OF REFERENCE FOR THE REALIZATION OF EFFECTIVE
BENCHMARKING IN THE ENTERPRISE
Milena Krumova
Technical University – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The dynamism of changes in the external environment compels enterprises to create and apply flexible managerial
structures capable of transforming, on a timely basis, particular characteristics and modes of functioning of some or all
of its managerial systems and subsystems.
Benchmarking is an approach of management where one‘s own ( the enterprise‘s) objectives (functions, processes, ect.) are compared with the leaders in the sector of the industry, as well as outside of it. Through comparison,
a selection is made in the areas that hold key importance for the achievement of company objectives, whereas their their
clear determination, based on comparative analysis, provides an opportunity for charting methods of their perfection.
The effective application of benchmarking, just as in management, requires the observance of strict principles, rules and
sequence.
Of essential importance are the metrics (indicators) that will be used for comparison, as well as their significance,
quantitative and qualitative characteristics, the benchmark team, the financial means, ect. The purpose of the present
report is to clarify the points of reference for the realization of effective benchmarking within the enterprise in view of
its application in management.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА САМООЦЕНКА И АНАЛИЗ НА СИСТЕМИТЕ ЗА
УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ТВЪРДИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Борислав Борисов
Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Управлението на твърдите битови отпадъци е въпрос с голямо социално и икономическо значение. За
нашата страна той е от особена важност и поради същественото изоставане от европейските стандарти в тази
област. Системите за управление на твърдите битови отпадъци (Waste Management System) като имат пряко
отношение към устойчивото развитие, тъй като засягат такива негови компоненти като опазването на околната
среда, възобновяването на природните ресурси, използването на алтернативни енергоизточници, качеството на
живота и т.н. В доклада се предлага метод за самооценка на степента на достигане до най-добрите стандарти в
областта на управлението на отпадъците и използването на тази оценка за набелязване на цели за достигане в
различните направления. С конкретни примери се представят възможностите на GAP анализа за очертаване на
областите, в които трябва да се развива системата за управление на отпадъците в една община и от къде тя би
могла да черпи полезен опит за преодоляване на различията със стандартите.
Ключови думи: Управление на отпадъците; GAP анализ;
Kеy words: Waste Management; GAP Analysis

През нощта на 25-ти срещу 26-ти февруари
населението на земята надхвърли 6,5 млрд. души.
Всяка секунда в света се раждат по четири бебета,
на минута - 261, на час -15 хиляди. Повече от половината от тези хора през 2008 г. ще живеят в
урбанизирани територии, а през 2030 г. те ще са
вече 60%. Въпреки, че за последните 15 години
населението на България е намаляло с около 1 милион и 300 хиляди души и по данни на НСИ продължава да намалява средногодишно с около 45
хиляди души, то и у нас процесите на урбанизация
се задълбочават. Населението се концентрира в поголемите градове като в същото време малките населени места обезлюдяват и постепенно изчезват
от картата на страната - от 5336 селища 4000 са
с по-малко от 500 жители. В тази ситуация местните власти трябва умело да решават въпросите,
типични за големите градове - жилищното строителство, изграждането и поддържането на инфраструктурата, подобряването на градската среда,
осигуряването на енергоресурси, опазването на
околната среда и др.
Широко коментираната напоследък тема за
отговорностите на държавата и общините по отношение обработката на твърдите битови отпадъци
(ТБО), генерирани в урбанизираните територии изглежда актуална само защото дълго време е отлагана и пренебрегвана. Проблемите на развитите
държави в тази област отдавна са решени, а ангажиментите на заинтересованите страни – достатъчно ясни. Даже и недотам развити страни като
Сърбия има приет закон за отпадъците, а в Полша
се разработва закон за публично-частните партньорства, в т.ч. в областта на обработката на отпадъците. В същото време у нас се води полемика
дали дейността трябва да се отдава на концесия

или по Закона за обществените поръчки, дали чистотата е държавна или общинска политика, дали
разходите трябва да се покриват единствено от таксата или и от бюджета и т.н. Всъщност, като че ли
нещата у нас са достатъчно добре регламентирани,
но на политиците не им се иска да е така и предпочитат да си прехвърлят отговорностите по тази «гореща» тема. Законът за местните данъци и такси
(ЗМДТ) е достатъчно категоричен, че дейностите
по чистотата се финансират единствено и само от
такса «Битови отпадъци», която трябва да покрива
всички разходи по предоставянето на услугата от
общините. Именно от общините, тъй като разделението на дейностите в общините на държавна и на
общинска отговорност от 2004 г. определя чистотата като изцяло общинска отговорност. И не може да е другояче – дейността е специфична за всяко населено място, разходите – също, което означава че те трябва да се покриват от събирането на
такси, а не на данъци. Данъкът има всеобщ характер, отнася се за всички лица, независимо от това
в какво количество потребяват дадена услуга, докато таксата е индивидуална за отделните потребители. Следователно, след като местните власти
по закон носят отговорност за предоставянето на
услугите по чистотата на населените места, след
като те отдават тази дейност на концесии или я възлагат чрез обществени поръчки, след като събират
такси за да покрият разходите по чистотата, то те
трябва да бъдат отговорни и пред обществото за
качеството на тези услуги. А за да бъде то достатъчно високо и да отговаря на очакванията на обслужваните граждани, местните власти у нас трябва да се поучат от опита на напредналите страни,
да видят къде са техните пропуски и в кои области
трябва да работят за да ги достигнат.
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В настоящия доклад се разглеждат възможностите на GAP анализа (анализ на празнотите) за
очертаване позициите на отделните градове и набелязването на насоки за усъвършенстване на дейността им в обработката на ТБО. Подходяща възможност за сравнение на опита в тази област на
няколко големи града от Източна Европа, беше събирането в началото на 2006 г. на представители
на градовете Варна, Любляна, Плоцк, Тбилиси и
Крайгуевац на семинар, посветен на публично-частните партньорства в Плоцк, Полша. С помощта на
еколози и експерти по обработка на ТБО от бяха
очертани 11 критерия, по които беше извършена
оценка на ситуацията в отделните градове. Тези критерии и точките, които носят отделните позиции са
представени по-долу, а резултатите от оценяването - в Таблица 1:
А. Околна среда
1. Общината няма екологична стратегия или
екологични норми
2. Общината има екологична стратегия и
норми. Гражданите и служителите от администрацията не са достатъчно информирани за тях.
3. Общината информира заинтересованите
страни, оценява екологичния риск и изготвя планове за действие.
4. Екологичната стратегия на общината се разбира и споделя от заинтересованите страни.Общината редовно разглежда и подобрява своите планове за действие.
5. Управлението на околната среда е признато от външни организации и служи като модел за
действие на останалите.
Б. Равноправен достъп
1. Само някои райони или групи от населението имат възможност да ползват услугите по събиране и обработка на отпадъците, базирано на подходяща инфраструктура и цени.
2. Инфраструктурата на общината не осигурява равнопоставеност и постоянния достъп до услуги по чистотата не е гарантиран.
3. Услугите, предоставяни от общината се
осъществяват на цялата територия. Повечето от районите имат достъп до услуги по управлението на
отпадъците.
4. Общината гарантира постоянството на услугите по събиране и обработка на отпадъците и
териториалната солидарност.
5. Нашата практика по осигуряване на достъп
до услуги по обработката на ТБО са признати от
външни организации и служат като модел на
поведение.
В. Икономическа жизнеспособност и мобилизация на ресурсите.
1. Услугите, предоставяни от общината не са

трайни и постоянни. Няма система за възстановяване на разходите.
2. Общината има система за възвръщаемост
на средствата по управление на ТБО, но те не покриват действителните разходи.
3. Експлоатационните разходи са по-големи
от получените приходи и общината ползва външни
източници за осигуряване на инвестиции.
4. Приходите са релевантни на експлоатационните и инвестиционните разходи по управлението на ТБО.
5. Общината получава приходи, достатъчни за
да разширява и подобрява своите услуги по събирането и обработката на ТБО.
Г. Здравна защита и качество на живота
1. В общината няма система за здравна защита на служителите си и на населението.
2. Общината има стратегия за управление на
риска, включително и за епидемии, но служителите и гражданите не я познават достатъчно.
3. Общината информира заинтересованите
лица относно екологичните рискове и изготвя планове за действие за превенция срещу заболеваемостта.
4. Общинската стратегия за здравна защита
и подобряване качеството на живота е известна и
споделяна от гражданите.
5. Управлението на здравето и безопасността на гражданите, вкл. действията при епидемии
са признати от външни организации и служат като
модел.
Д. Интегрирано управление на отпадъците
1. Общината не разбира опасностите от смесването на различни отпадъци с битовите отпадъци
като общински проблем. Няма данни за потенциалните проблеми.
2. Общината разбира, че смесването на опасни с битови отпадъци е сериозен въпрос. Разбира
се и необходимостта от действия на общинско ниво.
Има и някакви данни относно потенциалните
проблеми.
3. Общината има политика по разделното събиране на опасни и битови отпадъци и известен напредък в разбирането на гражданите. Тя експериментира пилотни системи за разделно събиране и
обработка на отпадъците.
4. Общината има система за разделно събиране на отпадни продукти от електронната промишленост, използвани моторни масла, медицински
отпадъци, киселинни батерии и др.п. , които се обработват по с екологично чисти технологии.
5. Общината има напълно изградена система за събиране и екологично чисто повторно използване, рециклиране и ликвидиране на отпадъците. Гражданите се отнасят с високо чувство
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на отговорност към усилията на общината за екологично управление на отпадъците.
Е. Качество на обслужването
1. Общината не се интересува от степента на
удовлетворение на гражданите от качеството на предоставените услуги по събиране и обработка на
ТБО. Общината няма система за управление на
качеството.
2. Общината има минимален нерегулярен
контрол на качеството и удовлетвореността на
гражданите. Няма приети индикатори за качество.
3. Въведената система за управление на качеството и оценка на удовлетвореността води до
подобряване на услугите. Общината полага усилия
за да я анализира и подобрява.
4. Въведената система за управление на качеството и оценка на удовлетвореността се проверява и преоценява редовно.
5. Общината разполага с on-line система за
мониторинг и оценка на качеството.Това дава възможност за проактивни и бързи отговори на изискванията на гражданите. Данните са достъпни за
потребителите.
Ж. Начин на управление
1. Общината няма някаква регулираща структура за институционализиране управлението на
отпадъците.
2. Местните власти са отговорни за изграждането и функционирането на институция за управление на ТБО.
3. Местните власти имат регулираща роля.
Установени са ясни стратегически цели и задачите
са разпределени между отделните актьори.
4. Местните власти редовно оценяват резултатите от работата и провеждат активен и непрекъснат диалог с неправителствените организации
и потребителите.
5. Общинската институционална мрежа за управление на ТБО осигурява достъп до управление
на отпадъците на всички и им служи като модел за
управление на останалите публични услуги.
З. Гъвкавост на техническите решения
1. Общината няма план за управление на
отпадъците. Дейността се извършва чрез изолирани отделни операции.
2. Инфраструктурата на общината е неподходяща за управление на ТБО. Използват се стари,
неподходящи и неефективни методи за управление.
3. Техническите решения са приспособяват,
но понякога са трудни за приложение защото са
остарели или несъответстващи на действителните
потребности.
4. Инфраструктурата е с добро качество забелязва се напредък в желанието да се отговори
на социално-икономическите, екологичните и де-
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мографските тенденции.Техническите решения успешно са изпробвани.
5. Стратегията и инфраструктурата напълно
съответстват на потребностите и служат като модел за другите общини.
И. Обществено участие
1. Общината и доставчиците на услугата приемат едностранни решения, които не винаги се разбират от ползвателите.
2. Общината се консултира с ползвателите на
услугата.
3. Всички заинтересовани лица дават своя принос в определянето, организацията, оценката и контрола на услугите.
4. Участието на гражданите става чрез формализирани процедури.
5. Стратегията за управление на ТБО и инфраструктурата са напълно адекватни на изискванията на гражданите. Те активно участват в
управлението.
К. Планиране
1. Общината няма работен план, планира се
само при изключителни обстоятелства.
2. Планират се трудовите разходи и необходимото оборудване, но не и приоритетите си.
3. Прилага се стратегическо планиране за отделните случаи поотделно.
4. Стратегическото планиране се основава на
обратна връзка за извършените действия в краткосрочен аспект.
5. Прилага се интегрално планиране основано на регулярна оценка на резултатите.
Л. Управление на знанието
1. Отделни служители от общинските служби
оценяват важността на знанията в областта на управлението на ТБО.
2. Служителите чувстват, че обмена на знания е важно за успеха на общинските дейности.
Някои от тях използват различни инструменти за
да подобрят знанията си.
3. Управлението на знанията в общината не е
формализирано.
4. Интелектуалните активи на общината се
обсъждат. Създадена е специфична структура и
се използват разбираеми методи за обучение.
5. Общината ясно е идентифицирала интелектуалните си активи. Стратегията за управление на
знанията се подчинява на стратегическо виждане.
Ръководството разбира връзката между качеството на изпълнението и обучението.
Оценките дават възможност да се очертае диаграма на областта, очертана от крайните стойности на оценките по всеки компонент, наречена още
River diagram, представена на Фигура 1 и оценките за община Варна, представени на Фигура 2.

170

Борислав Борисов

Таблица 1. Резултати от оценяването на практиката на градовете в обработката на ТБО.

Област
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л

Варна
3
4
4
3
3
2
2
3
1
3
2

Любляна
4
5
5
4
4
4
5
4
3
4
3

Плоск
3
3
4
5
3
5
4
3
4
3
2

Тбилиси
2
2
2
2
3
2
3
3
1
2
2

Крайгуевац
2
3
3
2
4
3
4
3
2
4
3

Макс.
4
5
5
5
4
4
5
4
4
4
3

Мин.
2
2
2
2
3
2
2
3
1
2
2

6
5
4

Макс.

3

Мин.

2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Фигура 1. River diagram на оценките по отделните критерии.
6
5
4

Макс.

3

Мин.

2

Варна

1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фигура 2. Оценки за състоянието по обработката на ТБО в община Варна
За да се извърши преценка кой град в коя област и по кой критерий е по-напред от останалите
и може да им служи за пример и в коя област трябва да усъвършенства своята практика, беше съставена матрица, в която по вертикала се представя
текущата оценка по дадения критерий, а по хоризонтала – колко позиции трябва да напредне за да
достигне най-добрите показатели, регистрирани от
оценяваните градове в тази област. По същество
това е анализ на празнотите, наречен още GAP
анализ. Матрицата за GAP анализ има следния вид:
В следващата Таблица 2, както и на графиката след нея са представени оценките по отделните

критерии за община Варна и позициите, които общината трябва да достигне за да се доближи до
най-добрите постижения От тях личи, че общината
изостава най-вече в осигуряване на общественото
участие при предоставянето на услугите по
чистотата, в начините на управление на дейността,
в здравната защита и в качеството на обслужването.
В същото време Варна може да предаде своя опит
на останалите градове в областта на осигуряване
на равноправен достъп до услугите по чистотата
(покриване на всички райони и населени места от
общината) и в областта на мобилизиране на ресурсите. На Таблица 3 пък е представено подрежда-
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5
4

какво трябва да се научи

3

какъв опит може да се предаде

2
1
0

1
2
3
позиции за предвижване напред

4

Фигура 3. Матрица за GAP анализ
Таблица 2. Оценки на община Варна в отделните критериални области

Критерии
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л

т
е
к
у
щ
а
п
о
з
и
ц
и
я

Текуща
позиция
3
4
4
3
3
2
2
3
1
3
2

Максимална
позиция
4
5
5
5
4
4
5
4
4
4
3

Позиции за
предвижване напред
1
1
1
2
1
2
3
1
3
1
1

5
4

Б,В

3

А,Д,З,К

Г

2

Л

Е

1

Ж

И
0

1
2
3
позиции за предвижване напред

4

Фигура 4. GAP анализ състоянието на община Варна в областта на обработката на ТБО.
Таблица 3. Подреждане на областите, в които община Варна трябва да напредва по значимост:

Място
Позиция
Област

1
1-4
-

2
1-3
И

3
2-3
Ж

4
1-2
-

5
2-2
Е

6
3-2
Г

7
1-1
-

8
2-1
Л

9
3-1
А,Д,З,Л

10
4-1
Б,В
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нето на отделните области по степента на тяхната
значимост, от гледна точка на текущото състояние
на общината и броя на позициите, които трябва да
преодолее за да достигне най-добрите параметри.
т
е
к
у
щ
а

Б,В,Ж
Г
А,Д,Е,З,К
И

3
п
о
з
и
ц
и
я

т
е
к
у
щ
а

5
4

п
о
з
и
ц
и
я

Л

2
1
0

Представените по-долу GAP матрици на найнапредналите градове сред оценяваните – Любляна
и Плоцк, показват в кои области община Варна трябва да черпи положителен опит от тях:

1
2
3
позиции за предвижване напред

4

5
4

Г,Ж
В
Е,И

3

А,Д,З,К

2

Л

Б

1
0

1
2
3
позиции за предвижване напред

4

Фигура 5. GAP матрица на Любляна

Фигура 6. GAP матрица на Плоцк

В заключение може да се каже, че настоящия
доклад има за цел не толкова да прави анализ на
практиката по обработката на ТБО в една община
или една страна, колкото да покаже техническите
възможности на GAP анализа за преценка на празните полета, които една организация – община, фирма или друга, трябва да преодолява за да достигне
най-добрите в дадена област. Избора на обекта и

предмета на доклада – община Варна и нейната
практика в областта на обработката на ТБО е продиктуван от желанието да се внуши на отговорните
институции, че съществуват множество области, в
които българските общини трябва да работят за да
достигнат стандартите, които за другите са текуща практика.

THE POSSIBILITIES FOR SELF-EVALUATION AND ANALYSIS OF THE
SYSTEMS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SOLID DOMESTIC
WASTE
Borislav Borisov
D. A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov
Solid domestic waste management is an issue of great social and economic importance. It is especially important
for our country because of our significant lag behind the contemporary European standards in this field. Solid Waste
Management Systems are closely related to the sustainable economic development because they have an impact on
some of its key components such as protection of the environment, regeneration of natural resources, development and
utilization of alternative power sources, living standards, etc. The paper suggests a method for self-assessment of the
degree of compatibility with the best practices in the field of waste management and the use of this self-assessment for
goal-setting in various practical aspects. It contains specific examples that illustrate the possibilities of the GAP analysis
to outline the fields in which municipalities should develop their waste management systems and the sources of useful
experience that may be used to bridge the existing gap with the adopted standards.
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ИНФЛАЦИОННИЯТ ПРОЦЕС: ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ В КОНТЕКСТА
НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Георги Гетов
Икономически институт на БАН
Докладът има за цел да установи причините, довеждащи до инфлационния процес в България и съответното отражение върху макроикономическото развитие като елемент от устойчивото развитие. Проследява се динамиката на типа инфлация в трансформационния период, изследва се политиката на Централната банка, оценява
се валутната компонента на паричните агрегати, доказва се връзката между икономическото развитие и дефицита в платежните средства и просрочените плащания на бизнеса. Изследват се факторите, водещи до доларизация
на родната икономика. Предложени са варианти за реализирането на политиката за устойчиво развитие от гледна точка на парично-кредитната политика. Предложени са и конкретни административни мерки. Оценена е ролята на инвестициите за икономическото развитие и са посочени съответните източници.
Ключови думи: инфлация, устойчиво развитие, парично-кредитна политика, инфлационен тип, валутен
компонент, доларизация.
Key words: inflation, sustainable development, monetary and credit policy, inflation type, foreign currency component, dollarisation.

Протичащият в края на 90-те години инфлационен процес има различни форми на проявление в сравнение с тези, които са били характерни
за пазарните реформи като цяло.
Ако през 1992 – 1994 година преобладаваше инфлацията от разходен тип, свързана с кредитирането на нерентабилните предприятия и отрасли,
а също така и с бюджетния дефицит, то понастоящем възникна необичайна ситуация – инфлационен бум предизвикан от рязкото повишение на търсенето на чуждестранна валута което, обаче, няма
нищо общо с повишаването на покупателната способност на населението, макар в основата и да стоят същите разноски по обслужването на държавния дълг.
Провежданата от страна на БНБ в течение на
продължителен период нееластична парична-кредитна политика породи остър паричен дефицит който усили кризата в платежната система, появата и
използването в огромни размери на сурогати и на
чуждестранна валута която деформира паричните
отношения в периода до лятото на 1997 г.
В тази доклад истината ще бъде обоснована
по-конкретно – с реални цифри, за да се види пълната несъстоятелност на митовете... За периода
1991 – 1996 г., и началото на 1997 г., средно лихвените равнища в България се движат между 40 и
50% на година, като към края на 1996 г. достигат
своя пик – за няколко месеца са 300%. Очевидно
за 1991-1993 г. е налице средногодишно нарастване на вложен 1 лев в банка с около 50%. През
1994 г. нарастването е с около 60%. През 1995 –
с около 50%. През 1996 г. – с над 100%. Като се
отчете, че подобни натрупвания се капитализират,
то 1 лев в банка вложен в началото на 1991 г. до

края на 1995 г. става 8,10 лева. Годината 1996 г.,
която е кризисната засега няма да я отчитаме, защото трябва да се видят началните условия преди
нея. За същия период курсът на долара не се е
променил 8 пъти. През февруари 1991 г., той е 28
лева за 1 долар. През януари 1996 г., съотношението е 70 лева за 1 долар. Промяната е 2,5 пъти.
За да има някакво относително равновесие би било
логично курсът в началото на 1996 г. да бъде приблизително 224 лв. В края на 1995 г. управлението
на Жан Виденов се приемаше за успешно. Имаше
известна стабилизация, дори лихвите бяха тръгнали лека полека да се свалят. Тогава БСП получи
втори вот на доверие като спечели и местните
избори. Както обаче сочат цифрите, цялото равновесие е доста кухо. Левът е много надценен и трябва да бъде девалвиран. Ако в този момент се вземеше решение за въвеждане на валутен борд и сваляне на лихвите, щеше да се наложи еднократна
девалвация от около 3 пъти. Това означава всички
заплати моментално да се сринат 3 пъти и спестяванията да се намалят с толкова. Очевидно не би
било възможно курсът да се фиксира на 70 лева
за долар, защото паричната маса в левове би помела борда. Всъщност смисълът на високите лихви винаги е бил да отложат проблема. Докато тях
ги има, мотивацията да се държат пари в левове си
остава и те не излизат на валутния пазар. Хората
чакат все повече и повече лихви и се надяват да
излязат от играта, в момента в който им стане неизгодно да държат левове. За да може държавата
да поеме този удар, валутният курс трябва да е
такъв, че левовете да се покрият с наличните долари и марки. Натрупването на въпросния дисбаланс
е заслуга на всички правителства до Виденов.
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Възхваляваният Иван Костов също е дал своя принос. През януари 1992 г. курсът е 22 лева за 1
долар. През декември 1992 г. – при сдаването на
властта, съотношението е 24 лева за 1 долар.
Обезценката е по-малка от 10%, при положение
че в същото време цяла година е текла лихва от
около 45%. Самата цифра от 22 лева за долар
през януари издава дори опити за политика срещу
пазара. 22 е по-ниско от 28 – в началото на 1991г.
А междувременно има натрупване на лихвите от
1991 г. В края на 1992 г. – след 2 години лихви от
по 50%, курсът е 24 лева за 1 долар – по-нисък от
28 лева за 1 долар 2 години преди това. Титанът
на икономическата мисъл Иван Костов постига поскъпване на лева при увеличение на левовете в
обръщение. Чудо на чудесата. Единственият период,
в който не е имало натрупване на подобна разлика
е втората година на управлението на Любен Беров
– 1994 г. Тогава дори има известно „стопяване” –
през януари курсът е 32 лв. за 1 долар, а към октомври – 64. Т.е. имаме двойна обезценка при лихвени равнища за същия период от около 60%. Тази
политика на тогавашния министър на финансите
Стоян Александров му спечели адмирациите на
Международния валутен фонд. В първата половина на това управление обаче отново е налице натрупване – курсът пада с 25% при лихви около
50%... Лихвите сами по себе си обаче са само
един от проблемите. Има поне още 2, свързани с
тях. Единият е нарастването на вътрешния дълг,
породено от тях. Държавните ценни книжа се олихвяват с процент около основния. Т.е. като гледаме,
че до началото на 1996 г. 1 лев вложен в банка е
станал 8 лева, то по същия начин и 1 лев държавен
дълг е станал 8. Реално увеличението е по-голямо,
тъй като всяко едно правителство е имало дефицит и нарастването на задлъжнялостта е ставало и
с натрупването на нов дълг. Традиционно прекомерната задлъжнялост на държавата е фактор,
оказващ натиск върху националната валута. Вторият проблем е начинът за финансиране и изплащане на този дълг. В една нормална икономика
ценните книжа се пускат на пазара и тях ги купуват хора и фирми, които искат да получат доходност. Получава се така, че пари от един джоб отиват временно в друг. В България обаче се утвърди
практиката голяма част от ценните книжа да се купуват от БНБ. А това означава не просто преместване на пари, а емитиране на нови пари. Когато
БНБ като Централна банка купува ценни книжа, тя
налива пари в икономиката. На нашите политици
им беше по-лесно да действат така. И реално това
е т.нар. „печатница за пари”. Държавата пуска дълг,
който си купува с нови банкноти и всичко е ОК.
Така може до безкрай, колкото и големи да са
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лихвите. Само че тези пари все пак се вливат в
стопанския живот. И предизвикват натиск върху валутните курсове. И преди да стигнем до съдбоносната 1996 г., налице е още един натрупващ се и
ескалиращ проблем – банковата система.
Масовата идеологема е, че комунистите и мафията направили банки, за да оберат спестяванията
на хората. Всъщност реалността е малко по-друга.
Мафията наистина заграби доста пари. Но основният фактор за да има проблеми тук бе държавната икономика. Тя не можеше да си изплаща заемите по 2 причини – защото беше неефективна,
и защото лихвите бяха много високи. В резултат
започнаха да се трупат лавинообразно дългове на
самата икономика към банките. От една страна
бяха вложителите, които си получаваха своите
50%. Но от друга – кредиторите които бяха заели
техните пари, не можеха да си връщат заемите.
Банките се превърнаха едни изпразнени каси. Това
в пълна степен важи и за частните банки, които
също кредитираха предимно държавни предприятия. Очаквайки, че държавата стои зад тях и те
рано или късно ще се разплатят. По това време
към частния бизнес раздадените заеми са много
по-малко. През 1996 г. ескалираха всички проблеми наведнъж и икономиката се срути. Ако това бе
целенасочена политика, Жан Виденов трябва да получи орден за това, че свърши за толкова кратко
време толкова много „черна работа”. Но естествено за орден няма място, защото той нищо не свърши, а всичко си стана по линия на естествените
икономически закони. От началото на 1996 г. валутният курс постепенно започва да се повишава.
Към септември 1996 г. той задминава 220 лв. за
1 долар. Междувременно обаче са се натрупали
нови лихви от близо 100%. БНБ вдига ставките в
опит да укроти за пореден път ситуацията и да отложи проблема. Към края на годината процентът
достига 300. Системата обаче вече е задвижена и
валутният курс си върви паралелно с увеличаването на левовата маса. В края на 1996 г. курсът е
над 480 лв. за долар. За 1 година е покрит целия
разрив, трупан години преди това, плюс допълнителното натрупване от самата година. Т.е. в края
на 1996 г. вече може да се въведе валутен борд на
нива около 500 лв. за 1 долар. Някъде тогава и
Международният валутен фонд идва и започва да
натиска за това. Твърдейки по-късно, че бордът е
трябвало да се въведе на 500 лв. и, че политическата нестабилност е виновна за по-голямата
обезценка, Виденов е прав. Но не напълно. Прав е,
че тогавашната опозиция има заслуга за по-голямата обезценка. Не е прав, че единствено нестабилността и бунтовете са виновни за това. През
1996 г. се срути банковата система. Притисната
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от големи задължения към вложителите и ниски
приходи от взелите кредити, тя не издържа. Паднаха
първите банки. Водещи сред тях бяха не частните,
а държавните - Стопанска и Минералбанк. В опит
да овладее ситуацията БНБ започна да рефинансира закъсалите банкери. Рефинансиране значи даване на пари, за да си покрият текущите дългове.
Т.е. това значи ново кранче на „печатницата”.
Милиарди нови левове се появиха на пазара без
покритие. Проблемите на банките допълнително се
задълбочиха от логично появилата се паника сред
населението, което тръгна да си спасява влоговете.
Никоя финансова система не може да издържи масово теглене на влогове. А още по-малко такава
система, която не може да си събере парите, които е раздала. Това наложи още по-усилено рефинансиране от страна на БНБ. Дори ДСК бе подпомогната по този начин и хората като ходеха да си
вадят парите от там получаваха съвсем чисто новички банкноти. Предпоследният пирон в ковчега на
българската държава бе гласуване в парламента,
целящо да върже фалиралия вече държавен
бюджет. Това трябваше да стане със „заем от
БНБ”. Реално през 1996 г. правителството на държавата не може да направи вече нищо. То може
само да гледа. Не е възможно една система да
остане спокойна при девалвация на валутата почти
8 пъти. Това означава изгорели спестявания, намалели заплати, масови фалити на малки фирми.
Разбираемо е и социалното недоволство, което избухна тогава. Но Виденов не можеше да направи
нищо, за да го избегне. Той не можеше да удържа
курса, защото бяха преминати всякакви граници.
Не можеше да забрани рефинансиранията на БНБ,
защото тогава вложителите в банките нямаше да
могат да си получат парите – дори и обезценени.
А без това наливане на нови банкноти, щяха да фалират и много други банки. Виденов не можеше да
направи нищо и по отношение на държавния вътрешен дълг, който бе достигнал заради лихвите няколко милиарда долара. Виденов можеше само да
гледа. Загубата на президентските избори от БСП
даде политически импулс на събитията. Хората гласуваха срещу икономическата разруха, която се
случи пред очите им. Опозицията се възползва от
случая, за да завземе властта. Борбата за власт
обаче удари последния пирон в ковчега. БСП не е
партия, която лесно се предава. Особено виждайки,
че е имала нещастието точно по нейно време да
се случи най-важната промяна в целия преход –
премахването на дисбалансите в стопанството.
След 1996 г. страната вече бе сравнително пречистена от дългове и неразрешими проблеми. Борд
можеше да се въведе и следващото правителство
да обере много овации. Курсовете бяха на равно-
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весни нива, а държавният дълг бе обезценен. Бяха
обезценени и всички други дългове, т.е. те
изчезнаха. За всичко това платиха хората, чиито
спестявания също се обезцениха. Случи се класическата икономическа постановка на хиперинфлацията, която пречиства икономиката. Едно несправедливо пречистване, което насърчава кредиторите за сметка на спестителите. Но в крайна сметка – някакво решение. Кой е луд точно тогава да
сдаде властта – когато идва далеч по-лесен период на управление? БСП закономерно се опита да я
задържи. А опозицията точно със същите аргументи обязди общественото недоволство. Ако в края
на 1996 г. българските политици бяха малко поотговорни, тя щяха да загърбят своите интереси и
да се обединят, за да сложат край на кризата.
Вместо това се загубиха още 2 месеца, в които
валутните курсове вече излязоха от рамките на нормалното поведение. Защото просто в този период
държава България не съществуваше. Тя бе блокирана от протести и от борба за власт. Институциите
бяха изключили. Доларът започна да подскача с по
5-10% за един ден. Границата от 1000 лева за долар бе подмината към края на януари. Между 3 и
4 февруари скокът бе с цели 60% - до 1600 лв. За
1 ден! Между 6 и 7 февруари увеличението бе с
цели 1000 лева – до 2600. Изобщо левчето се превърна в хартийка, подмятана нагоре и надолу с всяко изказване по радио „Дарик”. Ако нещо бе останало от вътрешния дълг и от спестяванията на хората, то окончателно се стопи. В държавата не остана никаква национална валута, никакви дългове, никакви стопански взаимоотношения. Именно тогава
и се случиха знаменателните заплати от по едноцифрени доларови стойности. След края на
кризата, назначаването на служебното правителство и свикването на изборите, ситуацията започна
да се нормализира. Видя се краят на политическата част от кризата и от борбата за власт.
Икономиката реагира. Доларът падна до към 1700,
преди да се въведе бордът. Стефан Софиянски много обича да изтъква своите заслуги в този период.
Но истината е друга – и той, както и Виденов, просто гледаше събитията и вървеше след тях. Стопанските закони сами си вършеха всичко, защото никое правителство не може за броени седмици изобщо да въздейства на икономиката. Разликата между Софиянски и Виденов бе, че единият гледаше
негативните процеси, а другият – позитивните. Иван
Костов от своя страна дойде на власт, когато всичко бе свършило. Той наследи една уравновесена
система и курс много близък до този, при който
щеше да се направи фиксирането. Той няма дори
формална заслуга към стабилизацията. Защото когато взе властта, тя вече бе факт. За по-малко от
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половин година БНБ свали лихвите до 6%. И как да
не го направи като при курс 1700 лева за 1 долар
целият труд на „печатницата” бе изконсумиран.
Резервите и във валута бяха достатъчни ако иска
да изкупи и всички левове в обръщение. Тази
промяна, между другото, я направи онова ръководство на БНБ, което БСП беше назначила. С встъпването в длъжност на Иван Костов, встъпи в длъжност и Международният валутен фонд. Костов нямаше друг избор, освен да се подчини. България
имаше да плаща доста по външния дълг и без заеми от МВФ това нямаше как да стане. Рискувахме
да обявим втори мораториум, което щеше да ни
хвърли в Третия свят. Затова МВФ получи своята
власт. Въведен бе бордът и бяха забранени всички
онези действия, които доведоха до кризата. Тези
действия принципно минават за забранени за всеки отговорен държавник в нормална страна. Но у
нас трябва външна намеса. От тук насетне се случи следното: 1. БНБ не можеше да емитира повече
левове, отколкото можеше да покрие с валута. Т.е.
вече нямаше свободна парична политика. 2.
Правителството не можеше да трупа значими дългове и да има голям дефицит в бюджета. 3. На банките бяха наложени драконовски рестрикции и те
спряха практически да отпускат кредити. 4.
Външният валутен баланс трябва да е положителен.
В резултат на тези мерки икономиката се стабилизира на много ниско равновесно ниво.
Повишената роля на валутната съставка при
формирането на характера и на темповете на инфлацията отчетливо се прояви през трансформационния период чрез непрестанното и повишаване
в резултат на което цените на основните хранителни продукти нараснаха моментално 2 – 3 пъти.
Ръста на потребителските цени през 1996 – 97 г.
е приблизително 8 пъти. Такава независимост на
инфлационните процеси от изменението на обема
на паричната маса свидетелства за отслабената
позиция на националната валута на валутния пазар
на страната. Това е следствие от порочната парично-кредитна политика провеждана от правителството и БНБ.
Нееластичната и неприспособимата политика сериозно деформира паричните отношения, което може да говори не за преодоляването на недостатъците в организацията на паричните
отношения, а за необходимостта от построяването
на нова парично-кредитна политика.
Надеждата за това, че нееластичната парично-кредитна политика понижава платежоспособното търсене и води до преустановяване на ценовия
ръст не се оправда. Прекратяването на ценовия
ръст през 1997 г. и първото полугодие на 1998 г.
стана главно поради въведения валутен борд който
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бе изкуствено поддържан за сметка на валутните
резерви на БНБ. При външна благоприятна ценова
конюнктура прекратяването на видимите инфлационни процеси протича с постоянен скрит процес на
деформация и разрушаване на нормалните парични отношения за сметка на постоянното нарастване на задлъжнялостта, внедряването на бартера в
търговският оборот, а и на различни парични
сурогати, което е естествена реакция на пазара предизвикана от недостатъка на официални парични
средства. Освен това, паричните сурогати възникнаха не само стихийно по периферията на паричните отношения, основно при разчетите на предприятията и стопанските организации между тях, но
и при формирането на бюджетните доходи – данъчното освобождаване, менителници и чекове на
местните органи на властта и други. Широко се
прилагаха бюджетните прихващания.
Дефицита на платежни средства до въвеждането на борд у нас стана един от съществените
причини за нарастването на просрочените
задължения. Наред със загубата на значителна част
от оборотните средства на предприятията неактивната политика на БНБ обуслови възникването на
хроничен недостатък от платежни средства в стопанския оборот което негативно се отрази на организацията на паричните и икономическите отношения в стопанството, което стимулира нарастването на междуфирмената задлъжнялост, а така също и между банките и стопанските субекти, данъкоплатците и бюджета, платците по извънбюджетните фондове. За липсата на платежни ресурси косвено можем да съдим по намаления относителен
обем на паричната маса. От началото на 90-те години по отношение на годишния обем БВП съвкупната парична маса се съкрати от 20 на 14%. В
развитите страни това съотношение представлява
60 – 70% и повече.
Паричната криза от 1996 – 97 г. показа тясната зависимост между организациите с преобладаващи финансови отношения и формирането на
бюджетите от състоянието на паричните
отношения. И причината не е само в нарушаването на работата на банките като причина за задържане на прехвърлянето на средства по бюджетните средства. Въпросът трябва да бъде поставен иначе – дълбокия характер на порочните парични отношения предизвика редица негативи като невъзможност за нормално попълване и организация на
постъпленията в бюджета; хроничният недостиг на
пари в икономиката обуслови категоричното разрастване на задлъжнялостта; възникването на пари-сурогати. Тези недостатъци позволяват да се
прикрият реалните суми от постъпления и доходи
и по този начин постигане за част от данъкоплат-
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ците избягване на данъчни облагане.
Деформирането на паричните отношения породиха изкривяване на финансовия пазар създавайки по този начин обособен затворен кръг – липсата
на платежни ресурси и парични сурогати възпрепятстват нормалното попълване на бюджета което
по този начин води до нарастване на бюджетен дефицит и водейки неизбежно до нарастване на държавния дълг. Едновременно с това хроничният паричен недостатък поддържа високата цена на заемните средства, увеличава разходите по издръжката на държавния дълг, който в края на краищата
стана непосилен за държавата.
Влиянието на паричните сурогати и бартера
върху съкращаването на бюджетните доходи твърде съществено и постоянно нараства. Във връзка с
отсъствието на официални данни за структурата
по реализацията в разрез с отделните разчетните
форми и плащания могат да бъдат използвани данни от наблюдения на предприятията които са изработени от научни учреждения и експертни групи.
Забележително е, че данните за структурата по
реализацията, получени от различни изследователски учреждения и близки по своите показатели, позволява да се говори за тяхната достатъчна достоверност. Въз основа на тези данни структурата по
реализацията на продукцията и услугите в народното стопанство изглежда по следния начин: 35 –
40% от БВП се реализира под формата на бартерни сделки, 15% - посредством менителници, 10 –
12% в налични разчети, 10 – 15% - разчети в чуждестранна валута и само 30 – 35% безналични разчети чрез банките. Единствено чрез банковите разчети се появява възможност да се определи и проконтролира обема от реализацията и получените
доходи при отсъствие, обаче, на множество подсметки които действат понастоящем.
Бартера и паричните сурогати са не само
средство за осъществяване на сметките, заменяйки действителните цени, но и възможност за бягство от данъчно облагане и въздействие върху цените.
Изместването на парите от паричните сурогати води до различни оценки готовата продукция. За редица предприятия съществуват различни цени – бартерни и парични, които понякога дори зависят от
вида на заплащане като най-ниски цени се установяват при плащане в брой. Негативно отражение
върху точността на данъчното облагане в България
имаше и широкото използване в паричните разчети на чуждестранна валута.
Темповете на доларизация на икономиката
нарастваха. Темповете на доларизация рязко се засилиха и се съхраниха дотогава, докато не произтече укрепване на националната валута и то с помощта на организационно-административни мерки.
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Процесът на доларизация бе иницииран от редица фактори чиито действия продължават по следния начин: инфлационното обезценяване на лева
предизвиква потребност от избор на ново средство
за спестяване и натрупване. Стабилната чуждестранна валута в най-висока степен отговаря на това
условие. Ако до 19987 г. този фактор основно определяше поведението на населението, то след мораториума по обслужването на външния дълг към
този процес се включиха и търговските банки което предопредели сриването на курса на лева.
Понастоящем валутната компонента на активите и
пасивите на повечето търговски банки достига до
60 – 65%. Преимущественото развитие на валутните операции усилват процеса на доларизация на
паричното обръщение; разширяването на търговията на дребно с чуждестранни партньори повлече
след себе си използването в широки размери на
наличната чуждестранна валута. Широкото използване на валута в совалковите операции формираща значителна част в стокооборота породи широко
използване на валута и по вътрешните сметки особено при покупката на скъпоструващи стоки, недвижима собственост и т.н. Това непосредствено е
свързано с „тъмната” икономика.
За валутните операции в България може да
се съди по посочените в началото данни. По тях
можем да отсъдим, че спрямо валутните операции на населението през 1997 г. е отбелязано повишаване на продажбите. През втората половина
на 1997 г. обема на валутните операции се съкратиха няколко пъти. От август валутните операции
се нормализираха.
Определящата роля на валутния курс при формирането на вътрешните цени понижава възможността от активизиране на парично-кредитната политика като политика за оздравяване на националната икономика. Това е особено тревожно в условията на съкращаване на постъпления от експортната активност. Едновременно с това нараства обема на плащанията по външния дълг. В резултат на
стабилизирането на курса на чуждестранната валута през август 1997 г. динамиката на вноса остана твърде забележимо.
Новият етап свързан със стабилизирането на
курса на лева, включително повишаването на доверието спрямо неговата устойчивост наложи да бъдат оставени нетрадиционните мерки за поддържането на неговата стабилност. Беше обсъждана
възможността и целесъобразността от пускането
в паричния оборот на златни монети за създаването на стабилност на паричната система.
Изложеното по-горе свидетелства за необходимостта от промяна в съдържанието на паричнокредитната политика. Ние предлагаме три основни
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направления за нейното реформиране: разработване на нова концепция на валутната политика и
промяна в порядъка на осъществяване на външните и вътрешните валутни операции; изграждане на
нова платежна система, регулиране на сметките,
„разшиване” на задлъжнялостта; засилване на връзката между банковата система и реалния сектор
на икономиката, стимулиране на инвестициите и
развитието на платежоспособното търсене.
Като се изхожда от неизменността на действащия порядък свързан с регулирането на валутните отношения, то населението и банковите институции ще съхранят своята постоянна заинтересованост за динамиката в обмяната между левове
и друга валута, което е постоянен фактор за понижаване устойчивостта на националната валута.
Възможни са различни варианти за нейното укрепване които могат да бъдат както административни,
така и чисто икономически.
Сред административните мерки могат да бъдат разгледани такива, като: ограничаване на вътрешната конвертируемост на лева; въвеждане на
разделна конвертируемост за експортни и импортни операции; повишаване дела на задължителните
продажби на експортните доходи; установяване на
монопол върху валутните операции и външната
търговия.
Потребността от провеждането на радикални
мерки може да нарасне ако състоянието свързано
с паричното обръщение в страната не се подобрява.
От гледна точка на настоящото икономическо
положение като най-реални икономически мерки
или организационно-икономически, например са:
създаване на държавни валутни магазини с привилегирован режим за търговията с вносни стоки; пласиране на гарантирани от БНБ ценни книги, индексирани по курса на долара които могат да бъдат
използвани за различни сметки както в страната,
така и зад граница; превод на левове по сметките
за външнотърговските операции с партньори от европейските страни; създаване на най-твърди условия за търговските банки при провеждането на техните валутни операции, в частност, съкращаване
на валутните лицензи, понижаване на размера на
откритите валутни позиции на банките, допускащи
нарушения при валутните операции, диференциация
на нормата на задължителните резерви на валутните средства и др.
Тези мерки са принудителни и временни и не
решават съществуващите проблеми. Те позволяват само да се понижи ажиотажната вълна на спекулативните валутни операции и да се предотврати
незаконният трансфер на валута зад граница. Проблема се заключава в създаването на конкурентноспособна, динамична икономика която се бази-
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ра на устойчива парична система. Тази цел предполага провеждането на комплекс от парично-кредитни и финансови мерки насочени към структурно преустрояване на народното стопанство. Първа
и най-значима мярка трябва да бъде създаването
на нормално действаща система на разплащания
която да обезпечава потребностите на икономиката от платежни ресурси които да позволяват осъществяването на разплащанията с минимални загуби на време и средства. Действащата система
на разплащания която е основана фактически на
отсъствието на каквото и да е кредитиране по сметките на участниците доведе до пълно разстройство
на паричните и финансовите отношения.
Възникването на задлъжнялостта и платежната криза основно е обусловено както от порочния
характер на парично-кредитната политика, така и
от организационно не изработените правила за
действие на БНБ – отсъствие на кредитни разчети,
неразвитост на пазара за менителници и отсъствието на алтернативна система на междубанкови разчети включваща клирингов център, слаб контрол на
банките за състоянието на разчетната и платежната дисциплина. При регулирането на паричните отношения необходими за дейността на стопанките
органи средствата дават или самите предприятия.
Това е причината поради която нормализирането
на паричните отношения следва да започнат със
създаването на условия за нормален платежен
оборот. Първата стъпка трябва да стане развитието на оборота на менителниците с активното участие на банките и най-вече на БНБ. По данни от чуждестранната практика банките отчитат максимум
30% оборот от пласираните менителници. В
България този дял може да бъде и по-голям. Ето
защо за решаването на въпроса с отчитането на
менителниците следва да се разшири и промени
практиката за гаранциите, поръчителството и залозите. За оживяването на този сектор могат да бъдат взети мерки и по контрола на пазара за менителници: отчитане на платежоспособността на участниците на пазара, създаване на депозитар по
менителниците, законодателно въвеждане на отчетливо оформено сконтиране и ресконтиране и ред
за провеждане на аукциони за менителници и т.н.
В условията на недостатък от реални платежни средства рязко нараства потребността от клирингови разчети: отсъствието на клирингови разчети е една от съществените причини за увеличаване
на ножицата на задлъжнялостта. Основата за организиране на клирингови разчети е съгласието
между банките за провеждането на прихващащи
операции: по открити междубанкови кореспондентски сметки или в клирингова палата; наименование на валутния клиринг и ред за неговата конвер-
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тируемост в платежна валута за периода на прихващането; ред за окончателно погасяване; правила и срокове за оформяне на документите; отчетност. Постоянният характер на разчетните отношения позволяват прилагането на клиринг при разчетите на фондовите и стоковите борси, където прихващането на взаимните искания на пазарните участници минава през клиринговата палата или чрез
особена електронна клирингова система. Клиринга
широко се прилага в развитите страни като метод
чрез който се постигат икономии от употребата на
платежните средства и ускоряване на разплащанията вътре в страната. Като правило, за организирането на такива сметки се предвижда активно участие на централната банка. Във Великобритания се
наброяват 13 разчетни вида плащания които се намират под контрола на Английската Банка. В САЩ
функционират междубанкови разчетни платежни
системи и 32 за автоматични разчетни погасявания от страна на ФРС. Централната банка на РФ
активно участва в организирането и провеждането
на клиринговите разчети. Широко използване на
клирингови разчети имаше по времето на СССР които бяха под формата на разчети чрез бюрото за
взаимни разчети, ЦБВР, децентрализирани прихващания и междуотраслови прихващания на взаимна задлъжнялост.
В България усилията на Министерство на финансите по организирането на клиринговите операции подчертаха бездействието на Централната банка
на РБ в този случай. По данни на БНБ сумата на
клиринговите учреждения у нас не превишава 10.
БНБ вижда своята роля по създаването и организацията на клиринговите учреждения в ред за лицензиране на частни клирингови учреждения и кръга
на техните операции. Не е предвидена никаква кредитна помощ от страна на БНБ за ускоряване на
разчетите и правилата. Това, като цяло, обяснява
ниското относително тегло на клиринговите разчети – 0,1% от общия обем на плащанията, а също
практическото отсъствие на факторинговите
разчети, които могат да изиграят значителна роля
във връзка с преодоляването на задлъжнялостта.
За организирането на ефективен контрол на
паричния оборот, без който е невъзможно да се приведат своевременно да бъдат прехвърлени средства в бюджета е необходимо бързо да се ликвидират множеството кореспондентски и разчетни банкови сметки, а също и на предприятията. Изобилието от подобни сметки не позволяват ефективно да
се контролира своевременно и коректно погасяването на данъците и наличните в предприятията така нужни парични средства.
Налага се да се урегулира въпроса относно
предстоящото плащане с отчитане на икономичес-
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ката ситуация в страната. Противоречията в законодателните актове които касаят регламентирането на редовните плащания съвсем не са преодолени.
В европейските страни с преход към единна
валута и сближаване на правилата по осъществяването на парични операции по менителничните
приспадания не се предвиждат, обаче, това компенсира възможността за получаване на краткосрочни кредити за текущи потребности по съответните сметки. Необходимо е и в България да се възобнови практиката за предоставяне на краткосрочни платежни кредити по привилегировани лихвени
проценти. Това ще позволи да се ускорят разчетите между отделните предприятия и да се обезпечи
изпълнението на бюджета. Следва да се предвиди
реда свързан с рефинансирането на търговските
банки.
Отрицателното въздействие на парично-кредитните отношения оказва стремеж от страна на
стопанските организации към максимално разширяване на разчетите изразени в налични пари. Дела
на наличните пари в съвкупната парична маса достига почти 40% което е 2 – 3 пъти повече, отколкото се изисква за нормалното обръщение. Рязко
трябва да бъде засилен контрола по организацията
на налично-паричния оборот. За да се постигне това е необходимо да се засилят контролните функции на търговските банки по съблюдаването на касова дисциплина от страна на техните клиенти; за
използваната наличност; валутните средства; съблюдаването на ред при плащанията. Съществуваща
маса от налични пари е напълно достатъчна за ликвидирането на всички задължения за работни заплати, пенсии и други разплащания с населението.
Това е средство за решаването на проблема с взаимната задлъжнялост на предприятията. Затова паническите очаквания от силен инфлационен бум при
провеждането на мерки насочени към понижаване
на задлъжнялостта може и да не се оправдаят ако
бъде обезпечен нужният баланс между наличната
и безналичната маса от парични средства. Увеличаването на паричната маса трябва да се осъществява главно за сметка на въвеждането на силно
еластичен кредитен механизъм и преди всичко предоставянето на краткосрочни платежни кредити от
страна на БНБ към търговските банки, а така също чрез разчетни и клирингови центрове.
Най-сериозни мерки предстоят да бъдат осъществени за засилване на парично-кредитното въздействие върху развитието на реалния сектор на
икономиката което ще позволи да се създаде база
за стабилизиране на паричното обръщение. Характера на подобни мерки трябва да се определя от
състоянието на конкретните предприятия и отрасли.
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За оживяването на някои от тях преди всичко са
необходими допълнителни оборотни средства, а в
други случай – капитални разходи за модернизация в производствените технологии.
Приетият като принцип схващане за „цената”
на инфлацията като фактор на икономическия ръст
в чуждестранните разработки на Филипс, Кейнс,
Фридман и др. е необходимо да се отчита, че обема и съдържанието на инвестиционните източници
претърпяха в условията на реформи в България съществени промени и изискаха особен анализ за изработването на препоръки. В едни случай инвестиционния процес е деформиран във връзка с институционалното изменение на характера на ресурсите, а в други настъпи рязко понижаване на техния обем в условията на пазара. Например, ориентирането към максимално съкращаване на бюджетното финансиране на инвестиционните разходи засяга в най-голяма степен републиканския бюджет
и в значително по-малка степен местният бюджет.
Дискусиите за целесъобразността по разработването, съставянето, утвърждаването и изпълнението на бюджета засега не дават практически резултати. В условията на паричен дефицит рязко се понижи възможността за наличието на такива източници на финансиране като амортизационните отчисления и спестяванията на населението. На свой
ред, отслабената финансова база на предприятията и населението обусловиха ограничеността на
инвестиционните възможности на търговските банки и застрахователните компании. Създаде се ситуация на хипертрофии в развитието на финансовите пазари които основно са специализирани за
препродажбата на държавни ценни книжа и способстващи нарастването на държавния дълг, чието обслужване погълна всички възможни ресурси на държавата и обезкръви реалния сектор.
Оживлението на инвестиционния процес в реалния сектор на икономиката изисква коренно преразглеждане на провежданата парично-кредитна и
финансова политика с цел търсене на вътрешни
ресурси. Обема на външните източници, отчитайки съвременните финансови условия в България,
ще бъдат, вероятно, неголеми. „Фините” инвестиционни ресурси са съединени със сериозен инфлационен риск Въпреки това, новата инвестиционна политика трябва да съчетава изкуството на търсенето и размяната на ресурси с отчитането на минимализирането на инфлационния риск. Като реален източник на инвестиции в съвременните условия могат да встъпят: собствените средства на
стопанските субекти; бюджетните средства; банковите средства; финансовите пазари; средствата
в населението, основно чрез финансовите пазари
или банките.
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Необходимо условие за попълване на инвестиционния процес с реални средства е емисията
от парични средства, така наречения пусков импулс. Въпроса се заключава в контрола за разумен размер на тази емисия и нейното целево
използване. Собствените инвестиционни средства
на стопанските субекти могат да се формират при
наличието на две условия: реално платежоспособно търсене на готовата продукция и достатъчно собствени оборотни средства които да позволяват непреходност на производствения процес. Тези условия могат да станат обект за банково кредитиране
при достатъчна степен на професионална оценка
и възможности за погасяване на кредитите. Инвестиционните средства в бюджетите са производни
от тези на стопанските субекти. Условие за тяхното натрупване трябва да стане съответно ориентирането на финансовата политика предвиждаща допълнителни отчисления от гледна точка динамиката на бюджета и избягването на неоправдано големи постъпления от страна на валутния курс, повишаването на монополните цени и т.н. Инвестиционните ресурси на банките трябва да се попълват за сметка на целеви средства от страна на
БНБ, правителството и населението. Увеличаването
на собствените средства на банките също разширява техните инвестиционни възможности. Финансовите пазари могат да станат източник за получаването на допълнителни инвестиционни ресурси за
силно конкурентни и рентабилни производители.
Инфлационния риск при осъществяването на
инвестиционни разходи значително е понижен за
сметка на правилния подбор при насочването на
вложените средства. Приоритет следва да се отдаде на отраслите и предприятията, първо, с бърза
възвращаемост и, второ, с висок дял на плащания
в бюджета.
Понижаването на инфлационния риск при осъществяването на инвестициите може да бъде обезпечено за сметка на провеждането на известни организационни мерки, в частност, формирането на
нови правила за банките специално предназначени
за предоставяне на средства за капитални вложения при привилегировани условия – по нисък процент, за сравнително продължителен срок, с установен професионален контрол за целево използване на кредитите. Тези банки трябва, разбира се, да
имат особен режим на действие спрямо формирането на ресурсите, размера на отчислените средства в резервните фондове, реда за рефинансиране,
данъчните привилегии и т.н.
Инвестиционната политика трябва да обезпечи съчетаването на предоставените средства, първо,
за предприемачи чиято цел е развитие и модернизация на производството, второ, за потребители.

Инфлационният процес: причини и следствия в ...

Перспективата е в поддържането на държавни лизингови компании. Най-активно участие на държавата в организирането на инвестиционния процес е
желателно не само при формирането на нова банкова система, но и при предоставените данъчни
привилегии, което може да има, както показва световният опит, огромно означение при развитието
на лизинговите компании, а също при предоставянето на гаранции при погасяването на кредити.
Актуализирането на данъчната политика трябва да се провежда обмислено, отчитайки възможните последствия за паричното обръщение.
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Установеното понижаване на преките данъци,
естествено, ще се съпровожда с повишаване на
косвените данъци, а това е прекия път към засилване на инфлационния процес. Разширяването на
инвестициите, свързани с необходимостта от закупуване на чуждестранно оборудване и технологии, може да активизира инфлацията. Затова за
смекчаването от такива последствия следва да се
засили вниманието към конверсионна програма на
отбранителните отрасли.

INFLATION PROCESS: CAUSES AND CONSEQUENCES IN THE CONTEXT
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Georgi Getov
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ABSTRACT
The purpose of the paper is to define reasons, leading to inflation processes in Bulgaria, and the reflections on the
macroeconomic development as an element of the sustainable development. The dynamics of the inflation type in the
transition period is studied, as well as the policy of the Central Bank, the foreign currency component of the monetary
aggregates. The relationship between the economic development and deficits and overdue payments of the business
sector is proven. Factors leading to dollarisation of the economy are investigated. Options for the implementation of the
sustainable development policy are proposed from the point of view of the monetary and credit policy. Specific
administrative measures are proposed too. The role of the investments for the economic development is evaluated and
relevant sources are pointed out.
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УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТТА КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Георги Маноилов, Божидара Радичкова
„Имбилити ООД” - София
Измерването и управлението на ефективността са основни елементи на организационна култура, която
отдава голямо значение на доброто планиране, отчетността и ефикасното използване на информационните
ресурси при управлението на публични и частни организации. Те силно подпомагат основни управленски процеси като определянето на приоритетите, уточняването на стратегията и вземането на решения, ориентирано
към резултатите. Мениджмънтът, базиран на тези принципи, улеснява организацията при реализирането на
нейните мисия, цели и задачи, а така също и в стремежа й за устойчиво развитие и повишаване на квалификацията и конкурентноспособността.
Балансираната система от показатели за ефективност (Balanced Scorecard) в съчетание със съобразена с нея
управленска култура е най-популярната съвременна методология за управление на ефективността при дейността на организацията. Тя представлява рамка за изпълнение и управление на стратегията на организацията на
всички нива, чрез свързване към нея на подходящи цели, инициативи и конкретни индикатори. Системата от
показатели предоставя цялостен изглед на ефективността на организацията, като обединява класическите финансови показатели с други ключови индикатори в общо четири основни перспективи: финансова; отношения с
клиенти и бенефициенти; вътрешни бизнес-процеси; обучение и развитие на човешките ресурси.
Международният проект Environmental Performance Index (EPI), който отчита постиженията на различните
държави в областта на устойчивото развитие, извежда метод за количествена оценка чрез набор от показатели в
няколко основни области, който може да бъде моделиран с помощта на специално модифицирана балансирана
система от показатели за ефективност. Демонстрира се реализация на методологията чрез управленска информационна система, която използва възможностите на съвременните технологии при подпомагането на вземането на решения и изработването на политики на национално, регионално и местно ниво, ориентирано към
резултатите, отчетността, комуникативността и екипната работа в организацията.
Ключови думи: измерване на ефективността, управление на ефективността, устойчиво развитие, балансирана система от показатели за ефективност, управленска информационна система.
Key words: performance measurement, performance management, sustainable development, balanced scorecard,
management information system.

1. Управление на ефективността. Балансирана
система от показатели за ефективност
Измерването и управлението на ефективността са основни елементи на организационна култура, която отдава значение на доброто планиране,
отчетността и ефикасното използване на информационните ресурси при управлението на публични и частни организации. Те успешно подпомагат
основни управленски процеси като определяне на
приоритетите, уточняване на стратегията и вземане на решения, ориентирани към резултатите. Мениджмънтът, базиран на тези принципи, улеснява
организацията при реализирането на нейните
мисия, цели и задачи, а така също и в стремежа й
за устойчиво развитие и повишаване на квалификацията и конкурентноспособността. Повечето ръководители добре осъзнават кои решения са найправилни с оглед успеха на организацията, но единствено чрез измерване на ефективността на стратегиите, предприетите инициативи и извършените
действия може да бъде оценена степента на реализация на намеренията и постигането на набеля-

заните цели.
Балансираната система от показатели за
ефективност (Balanced Scorecard) [1] в съчетание
със съобразена с нея управленска култура е найпопулярната съвременна методология за измерване и управление на ефективността. Тя е определена за една от най-значимите идеи за последните
75 години [2] и представлява корпоративна рамка
за изпълнение и управление на стратегията на организацията на всички нива, чрез свързване към нея
на цели, инициативи и подходящо подбрани показатели (индикатори) за ефективност.
Системата от показатели предоставя цялостен поглед върху ефективността при дейността на
организацията, като обединява в четири балансирани перспективи класическите финансови показатели с други ключови индикатори, тясно свързани
с изключително важните в днешно време нематериални активи – качество на човешките ресурси,
имидж, възможности за вътрешно развитие, използване на съвременни технологии, афинитет към
иновации и т.н.

Управлението на ефективността като ...
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Финансова
Какъв имидж имаме пред своите
акционери?

ВЧЕРА

ДНЕС

• Възвращаемост на инвестициите
• Пазарен дял
• Парични потоци
Клиентска

Вътрешни процеси

Какво отношение трябва да имат
клиентите към нас, за да успеем?

Кои процеси трябва да оптимизираме,
за да задоволим нашите клиенти и
акционери?

• Позициониране в ценовата гама
• Време за доставка
• Ниво на качеството

ВИЗИЯ,
СТРАТЕГИЯ

• Технологично време
• Брой дефекти

Обучение и развитие

УТРЕ

Как трябва да развиваме нашите
служители, процеси и продукти, за да
постигнем визията си?

• Ниво на квалификация
• Задържане на персонала
Фиг. 1. Четирите перспективи на балансираната система от показатели
с някои примерни индикатори
Най-важните характеристики на методологията могат да бъдат групирани в три основни насоки:
• Измерване и управление на ефективността
- Подбор на ключовите показатели за ефективността на организацията в четири най-важни аспекта (перспективи) на нейната дейност: финансов,
отношения с клиенти, вътрешни бизнес-процеси,
развитие на човешките ресурси. Подборът се извършва по начин, който най-точно ще отрази избраната от организацията стратегия.
- Постигане на баланс между наблюдението
на финансови и нефинансови, както и между изпреварващи (leading) и изоставащи (lagging) индикатори.
- Поставяне на акцент върху показателите, които позволяват вземането на решения, имащи отношение към дългосрочното планиране и които определят бъдещите постижения на организацията.
• Стратегическо управление на организацията
- Използване на системата от показатели като мощен инструмент за превеждане на стратегията на организацията от общи послания към лесно
разбираеми от всеки служител оперативни понятия.
- Възможност за отчитане на приноса на всяко едно структурно звено и отделен служител в
организацията, чрез изграждане на подходяща йерархия от показатели и определяне на роли и отговорници за достигане на избраните целеви стой-

ности.
- Стремеж към по-рационално използване на
наличните ресурси (бюджет, служители, време)
чрез оценка на целесъобразността и приоритизиране на инициативите и проектите според избраните ключови показатели за ефективност и техните
целеви стойности, отразяващи стратегията на организацията.
- Удобно средство за проверка, корекция и усъвършенстване на стратегията чрез периодичен преглед на хипотезите за причинно-следствени връзки
между показателите в отделните перспективи.
• Вътрешна и външна комуникация
- Алтернативна медия за популяризиране на
стратегията на организацията както сред служителите, така и сред акционерите и дори сред клиентите, чрез подбора на ключовите показатели за
ефективност.
- Средство за споделяне и трансфер на знания и добри практики посредством дадената на служителите нова възможност да дискутират и обменят мнения относно преведената в оперативни понятия стратегия и постигнатото ниво на ефективност.
2. Научен проект Environmental performance index (EPI)
Чрез идентифицирането на специфични нива
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на постиженията в областта на опазването на околната среда и измерването на това, до каква степен
различните държави се доближават до предварително установени целеви стойности, пилотният проект Environmental Performance Index (EPI) предоставя ценна информация за бенчмаркинг на текущите политики за контрол на замърсяването и управлението на природните ресурси. Тематични и
общи класации на постиженията на държавите улесняват сравнението между тях както глобално, така
и в специфични групи. Индексът EPI се превръща в
мощен инструмент за усъвършенстване на процеса по изработване на политики и за осигуряването
на нова, аналитична основа за вземането на решения в областта на околната среда.
Индексът се фокусира върху две широкообхватни задачи по защитата на околната среда:
• Редуциране на неблагоприятния ефект на
околната среда върху човешкото здраве;
• Защита на жизнеността на екосистемите.
Изведени след задълбочен преглед на научните постижения, тези две насоки отразяват основните световни приоритети и най-вече целите на
хилядолетието на ООН за развитие. Индексът се
изчислява ежегодно на базата на 16 показатели,
групирани в 6 установени области на действие: човешко здраве, качество на въздуха, водни ресурси,
биоразнообразие и ареали, продуктивни природни
ресурси и устойчивост на енергията. Проектът се
изпълнява съвместно от университетите “Йейл” [2]
и “Колумбия” (САЩ), Световният икономически форум и Европейската комисия.
Според създателите на балансираната система от показатели на ефективност Каплан и Нортън,
четирите класически перспективи на системата могат да бъдат заменени с една или повече други,
според естеството на проекта или организацията,
чиято ефективност трябва да бъде измерена и
управлявана. Съгласно този принцип, ние дефинираме шестте гореспоменати области на отношенията човек – околна среда, заедно със съставящите ги показатели като шест перспективи на специализирана система от показатели за ефективност. Новополучената система притежава необходимата изчерпателност и баланс на перспективите
и може да бъде считана за приложение на методологията на Каплан и Нортън [1] за измерване на
ефективността при управлението на дейностите по
устойчивото развитие.
Реализацията на тази система може да бъде
успешно използвана за оценка, сравнение и управление на постиженията на България в областта на
околната среда, както на международно, така и на
регионално и местно ниво. Тя притежава всички полезни характеристики на балансираните системи

за ефективност: възможности за бенчмаркинг, усъвършенствано управление на стратегията, приоритизиране на дейностите и подходящо разпределение на ресурсите, отчитане на резултатите от предприети инициативи, популяризиране на намеренията и на успехите на изпълняващата организация.
Интерес към такъв тип система биха проявили различни държавни институции и неправителствени
организации, ориентирани към управлението на устойчивото развитие в България.
3. Автоматизиране на работата с балансираната
система от показатели за ефективност
С цел да се улесни работата и подобрят резултатите от внедряването на балансирана система от показатели в областта на околната среда, е
необходима съвременна информационна система
за управление на ефективността и стратегията при
дейностите по осигуряване на устойчиво развитие.
За демонстрирането на информационна система
от този тип по-долу е използван софтуерният продукт QPR ScoreCard на финландската компания
QPR, която е един от световните лидери в тази
област.
Основните характеристики на реализираната
информационна система са:
• Web-базирана: позволява бързо внедряване
и лесно използване от всяко работно място в мрежова Интранет-среда без нужда от инсталиране на
допълнителен софтуер.
• Достъпна: предлага интуитивен и разбираем интерфейс, който може да бъде адаптиран на
български език (в примерите по-долу е използван
английски).
• Ефикасна: позволява наблюдението на всички показатели в реално време спрямо предварително определени диапазони за ефективност, както и информация за техните отговорници (структурни звена в организацията или конкретни
служители) и действията, които се предприемат за
достигане на заложените целеви стойности.
• Оперативна: притежава инструменти за интегриране и обмен на данни със съществуващите
в организацията информационни системи.
• Комуникативна: организира ефективна екипна работа чрез възможностите за споделяне на
коментари, забележки, доклади, планове за действие и добри практики, между всички потребители
на системата.
В демонстрационната версия на информационната система са използвани актуални данни за
България, получени от Интернет страницата на проекта EPI [2]. За да бъдат илюстрирани възможностите за анализ на показателите във времето, са
въведени и примерни стойности за миналите перио-
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ди. Тези стойности не са действителни, но използването им подпомага илюстрирането на ползата
от автоматизирането на дейностите по управлението на ефективността в областта на устойчивото
развитие.
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На фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4 са показани няколко екрана от реализираната с помощта на QPR
ScoreCard управленска информационна система.

Фиг. 2. Йерархия на показателите в системата
Колоните съдържат: име на показател, избран период, стойност на показателя за този период,
диапазон (в цвят) в който попада стойността и знак
(стрелка) за тенденция на промяна спрямо предишни периоди. На екрана са показани и различни инструменти за промяна на периода, създаване на
коментари, предложения и планове за действие.
На фиг. 3 са показани възможностите за фокус върху конкретен показател във времеви план.
Графично са визуализирани актуалната стойност
на показателя и времевата диаграма (исторически
данни за този показател) с оцветени диапазони, както и легенда. Екранът предоставя също така информация за отговорника за този показател, списък на въведени скорошни дейности, свързани с
него (Recent Actions), като дава възможност за редактиране на стойностите и за промяна на визуализирания период от време.
На фиг. 4 е представен екранът за графично

визуализиране на стойностите на показателите.
Представена е част от създадената йерархия, като
всеки един правоъгълник предоставя информация
за конкретен показател или обобщава, според зададена математическа формула, стойностите на
подчинените му показатели. Графичните елементи съдържат следните данни: име на показател или
перспектива от балансираната система, период, за
който е показана стойността, знак за предупреждение при отклонение от предварително набелязаното ниво, стойност за избрания период, знак за
тенденция на промяна спрямо предишни периоди.
Изводи
Реализираната управленска информационна
система за ефективност в областта на устойчивото развитие се явява потенциално много удобен инструмент при дейността на всички лица и организации, работещи в тази сфера.
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Фиг. 3. Параметри на отделен показател

Фиг. 4. Графична визуализация на йерархията на показателите
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Чрез правилния подбор на показателите и възможностите на съвременните информационни
технологии, тя дава възможност на потребителите
по-успешно да вземат решения, ориентирани към
желаните резултати, да изготвят политики, програми и планове за проекти, основани на статистическа и аналитична информация, да поощрят екипната работа, както и да популяризират своята дейност
в рамките на организацията и сред обществеността.
Заключение
Възможностите на демонстрираната информационна система значително надхвърлят мащаба на настоящото кратко представяне. Авторите
считат, че разработването, внедряването и използването на система от този тип, основана на све-
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товно призната методология и технология, ще подпомогне усилията на българските институции и неправителствени организации в стремежа им за защита на човешкото здраве, състоянието на околната среда и осигуряването на устойчиво развитие.
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PERFORMANCE MANAGEMENT AS A KEY DRIVER FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Georgi Manoilov, Bojidara Radichkova
Imbility Ltd.- Sofia Bulgaria

ABSTRACT
The performance measurement and management are essential components of an organizational culture that values
good planning, accountability and efficient use of informational assets in managing private and public-sector organizations. These activities form a strong basis for success in corporate processes such as setting of priorities, strategy
adjustment and results-based decision making. Corporate governance based on these principles facilitates the organization in the realization of its mission, in attaining its goals and objectives and in ensuring its sustainable development,
growth and competitiveness.
The Balanced Scorecard (BSc) is the most popular modern performance management methodology. The BSC is
an organizational framework for executing and managing strategy at all levels of an enterprise by linking objectives,
initiatives, and measures to an organization’s strategy. The scorecard provides an enterprise view of an organization’s
overall performance. It integrates financial measures with other key performance indicators around four main perspectives: financial; customer and beneficiary; internal business processes, and organizational growth, learning, and innovation.
The international project “Pilot 2006 Environmental Performance Index (EPI)” provides benchmarks for current
national pollution control and natural resource management results. Environmental health and ecosystem vitality are
gauged using sixteen indicators tracked in six established policy categories. These indicators can be used to build a
specially modified balanced scorecard for performance measurement in sustainable development. A demonstration of
the automation possibilities of the BSc methodology by the implementation of a modern management information
system is made in the article. This system can greatly facilitate the results-oriented environmental decision-making and
policy-making on all levels both in public and private sectors, the accountability, transparency and teamwork in the
organization, as inspired by the balanced scorecard concepts.
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АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Даниела Георгиева
Лесотехнически университет - София
В настоящата разработка се изследва добива и продажбата на дървесина в т.ч. годишен добив, добита
строителна дървесина и дърва за огрев по видове гори. Прави се анализ на предложеното, договорено и добито
количество дървесина, на очакваните и получени приходи от проведените продажби на дървесина в страната за
периода 2000-2005 г. Въз основа на изследването се правят изводи и краткосрочна прогноза за екологосъобразно ползване от горите.
Ключови думи: горски ресурси, годишен добив, организирани пазари на дървесина, дървесина на корен,
приходи от ползване на дървесина.
Key words: forest resources, yearly cut, organized timber markets, stumpage, timber incomes

В условията на пазарна икономика, ресурсна
ограниченост и нарастващи потребности на хората,
всяка стопанска организация се стреми да задоволи потребностите на отделните индивиди трансформирайки ограничените ресурси в съответни стоки.
От своя страна потребителите и производителите
си взаимодействат посредством пазара. Пазарът
е пресечната точка на търсенето и предлагането.
Пазарът е механизма, който обединява потребителите и производителите в единен организъм с определени пропорции. В сферата на размяната търсенето е пазарният израз на потреблението, а предлагането- пазарното отражение на производството.
При пазара на дървесина предлагането се изразява чрез планирания обем по лесоустройствените
проекти и предложената дървесина от държавния
горски фонд, а търсеното чрез обема на добитата
дървесина.
За да бъде конкурентно способна на пазара
всяка стопанска организацията трябва да познава
и да следи промените в търсенето и предлагането.
Не случайно се твърди, че законите на маркетинга
са силни като природните. Ето защо и в отрасъл
горско стопанство е необходимо да се извършва
перманентен анализ на предлаганата и действително добита дървесина както на национално, така и
на регионално ниво. От своя страна при оценката
на ефективността от предоставяне ползването на
дървесина могат да се използват натурални и
стойностни показатели, в т.ч.: предложено, договорено и добито количество дървесина, както и очакваните и получени приходи от проведените продажби на дървесина в държавния горски фонд. От друга страна посредством анализа може да се получи
ценна информация за бъдещото развитие на пазара на дървесина и оттук да се изгради правилна
стратегия и тактика, свързана с предоставяне ползването на дървесина.
Цел на настоящата разработка е да се анали-

зира търсенето и предлагането на дървесина за периода 2000-2005г. и на тази основа да се направи
краткосрочна прогноза за добива и ползването на
дървесина до 2007 г.
Обект на изследване е планираната и добита
от главни и отгледни сечи дървесина в страната и
предоставеното ползване на дървесина от държавния горски фонд за периода 2000 - 2005 г.
Изследването е направено по данни, предоставени от Националното управление по горите. За
установяване на тенденциите на изменение за 6
годишния период на изследване са използвани методите на сравнителния, регресионния и корелационен анализ. Посредством сравнителния анализ се
очертават тенденциите, а в последствие върху установените експерименталните модели чрез регресионния и корелационен анализ се определят теоретичните модели и прогнозата за развитие на
обекта на изследване.
При уточняването на теоретичните модели са
използвани различни типове функции за очертаване тенденциите на изменение. Критерият за избор
на трендова функция е коефициента на корелация
да има стойност близка до 1 и прогнозируемия
обем дървесина да е реалистичен.
Въз основа на така очертаните тенденции е
направен опит да се прогнозира възможното търсене и предлагане на дървесина в краткосрочен хоризонт до 2007 г.
Под формата на въпроси и фигури са показани резултатите от добива и предоставяне ползването на дървесина за периода 2000-2005 г.
• Какъв е обемът на планираната по лесоустройствените проекти и действително добита дървесина в държавните и недържавни гори?
За периода 2000-2005 г. планираната по лесоустройствените проекти (ЛУП) дървесина средно е в размер на 6 068 000 m3 (фиг.1а), от които
1 870 768 m3 – иглолистна и 4 196 920 m3 - ши-
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Фиг.1. Динамика и прогноза на предоставената и добита дървесина за периода 2000 – 2007 г.:
а)–на планираната по ЛУП и действително добита дървесина в държавните и недържавни гори;
б) – на индекса на добитата и недобита дървесина в държавните и недържавни гори;
в) – на предложената, договорена и добита дървесина в държавния горски фонд;
г) – на индекса на добитата и недобита дървесина в държавния горски фонд ;
д) – на очакваните и получени приходи от предоставеното ползване в държавния горски фонд;
е) – на индекса на реализираните и нереализирани приходи от предоставеното ползване в
държавния горски фонд.
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Фиг.2. Динамика и прогноза на иглолистната и широколистна дървесина за периода 2000 – 2007 г.:
а)- на планираната по ЛУП и действително добита дървесина в държавните и недържавни гори;
б) - на предложената, договорена и добита дървесина в държавния горски фонд;
в) - на очакваните и получени приходи от предоставеното ползване в държавния горски фонд.

Анализ на основни критерии за устойчиво развитие на ...

роколистна (фиг.2а). За целия период на изследване предлаганата за ползване иглолистна дървесина е 31 %, а широколистната е 69 % от общия
обем дървесина.
От планираната дървесина за периода средно е добита 4 881 880 m3 (фиг.1а), от които
1632614 m3 - иглолистна и 3 120 763 m3 - широколистна (фиг.2а).
Ефективността на изпълнение по натурални
показатели - добита/недобита дървесина общо за
страната е 78 % : 22% (фиг.1б); при иглолистната
дървесина – 87 % : 13 %; а при широколистната –
74 %: 26%. Най-слаба е 2001 г. при изпълнение
по натурални показатели в размер на 58 % : 42 %,
докато най-успешна е 2004 г. при съотношение
91 % : 9 %.
Първата половина от периода на изследване
2000-2002 г. се очертава с по-голям марж между
предвидената за ползване по ЛУП и действително
добитата дървесина – средно 33 % недобита, при
27 % за иглолистната и 36 % за широколистната
дървесина.
През втората половина от периода 20032005г. ефективността на изпълнение по натурални показатели е по-висока – средно 11 % недобита дървесина за страната, от които 16 % за
широколистната. При иглолистната дървесина за
периода 2003-2005 г. се установява средно 1%
преизпълнение спрямо обема предвиден по ЛУП,
при 1% за 2004 г. и 8% за 2005 г. Оттук следва,
че при иглолистната дървесина се наблюдава
свръхтърсене и своевременно трябва да се намерят източници, чрез които да се задоволи повишеното търсене на такава дървесина.
• Какъв е размерът на предложената, договорената и добита дървесина от държавния горски
фонд?
За периода 2000-2005 г. е предложена дървесина средно в размер на 5 102 697 m3 (фиг.1в),
от които 1 791 858 m3- иглолистна и 3 310 840 m3
- широколистна (фиг.2б).
Общият обем на предложената дървесина от
държавния горски фонд представлява 84% от производствените възможности на отрасъла или от планираното количество по ЛУП, при 96 % за иглолистната и 79 % за широколистната.
За периода 2000-2002 г. средно е договорена 93 % от дървесината, която се предлага, докато за периода 2003-2005 г. този размер вече възлиза на 98 %.
От договорената дървесина за периода средно е добита 3 784 649 m3 (фиг.1в), от които
1292557m3 - иглолистна и 2 492 092 m3 - широколистна (фиг.2б). Общият обем на добитата дървесина представлява 75 % от общия добив в
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отрасъла.
Ефективността от предоставеното ползване на
дървесина, изразено чрез съотношението добита/
недобита дървесина, средно за периода възлиза на
77%:23% (фиг.1г). При иглоли-стната дървесина
това съотношение е 75%:25%, докато при широколистната е 78% : 22%. Предоставяне ползването на дървесина през 2004 г. е най-добро. Общо
за страната недобитата дървесина е в размер на
15% от договорираната, при иглолистната е 12%,
а при широколистната - 17 %.
От изчислените натурални показатели и посочените фигури се установява положителния ефект
от направените промени в нормативната уредба,
свързани с отдаване ползването на дървесина и поконкретно въведените механизми за възлагане на
дърводобива и впоследствие организирането на процедури за продажби на дървесина от склад, както в
абсолютния, така и в относителния ръст на добитата дървесина.
• Какъв е размерът на очакваните и действително получени приходи от предоставяне ползването на дървесина в държавния горски фонд?
За периода 2000-2005 г. приходите от договорираната дървесина или т.нар. приходи, които са
очаквани (планирани) да се получат от предоставеното ползване на дървесина са в размер средно на
90 507 670 лв. (фиг.1д), от които 38 567 564 лв.
от иглолистната и 51 940 106 лв. от широколистна дървесина (фиг.2в).
От очакваните приходи за периода средно са
получени приходи в размер на 70 897 709 лв.
(фиг.1д), от които 32 122 423 лв. от иглолистна и
38 775 286 лв. от широколистна (фиг.2в).
Ефективността от предоставеното ползване на
дървесина по стойностни показатели, изразено чрез
съотношението реализирани/нереализирани приходи за периода възлиза средно на 77%:23%
(фиг.1е) при 77 % : 23 % - добита/недобита дървесина (фиг.1г). Откъдето следва, че факторът който оказва най-голямо влияние върху размера на приходите е обема на добитата дървесина, а не толкова цените, по които се предоставя ползването на
дървесина.
Както в натурално, така и в стойностно отношение 2001 г. е незадоволителна. Нереализираните
приходи са в размер на 38 % от очакваните, от
които 34 % при иглолистната дървесина и 41 %
при широколистната.
Получените приходи от отдаване ползването
на дървесина през 2004 г. са най-големи за изследвания период и възлизат на 89 % от очакваните.
При иглолистната дървесина се установява 99%
изпълнение по отношение на очакваните приходи,
докато при широколистната дървесина маржа меж-
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ду очакваните и получени приходи е в размер на
19 %. Откъдето следва, че при иглолистната дървесина има пълно търсене, докато при широколистната се констатира намаляващо търсене. С други
думи, за да се подобри ефективността от отдаване
ползването на дървесина трябва да се предприемат
мерки за насърчаване потреблението на широколистна дървесина и усвояване на затворените
басейни.
Въз основа на очертаните тенденции в натурални и стойностни величини е направен опит да
се прогнозира възможния добив на дървесина в
краткосрочен хоризонт до 2007 г. – годината на
евентуалното ни приемане в ЕС.
• Каква е прогнозата за добива на дървесина?
От очертаните теоретични модели се установява, че предлаганото количество дървесина от държавните и недържавни гори по ЛУП към 2007 г.
ще възлиза на 6 750 000 m3 (фиг.1а), от които
2 100 000 m3 за иглолистната и 4 650 000 m3 за
широколистната дървесина (фиг.2а).
По отношение общия добив в страната се предвижда 6 250 000 m 3 (фиг.1а), от които
2 250 000m3 за иглолистната и 4 000 000 m3 за
широколистната дървесина (фиг.2а).
В краткосрочен план до 2007г. се прогнозира
дървесината, която ще се предлага от държавния
горски фонд да достигне до 5 200 000 m3 (фиг.1в),
от които 1 900 000 m 3 за иглолистната и
3300 000m 3 за широколистната дървесина
(фиг.2б).
Предвижда се добива от държавните гори да
нарасне до 4400000 m 3 (фиг.1в), от които
1750000m3 за иглолистната и 2 550 000 m3 за широколистната дървесина (фиг.2б).
• Каква е прогнозата за приходите от предоставяне ползването на дървесина в държавните гори?
В краткосрочен план до 2007 г. се прогнозира договорираните приходи от отдаване ползване-

то на дървесина от държавния горски фонд да достигнат към 126 млн.лв. (фиг.1д), от които 53
млн.лв. от иглолистната и 73 млн.лв. от широколистната дървесина (фиг.2в).
Предвижда се приходите от добитата дървесина да са около 113 млн.лв. (фиг.1д), от които
53 млн.лв. от иглолистната и 60 млн.лв. от широколистната дървесина (фиг.2в).
Тук трябва да се отбележи, че посочените количества са само ориентири по отношение търсенето и предлагането на дървесина, тъй като са получени единствено въз основа очертаните тенденции от добива на дървесина.
Като се вземе предвид определеният ресурсен потенциал своевременно трябва да се предприемат мерки за покриване на дефицита от иглолистна дървесина, както и разработване на пазар
за средната, дребната и технологична дървесина и
на дървата за горене.
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ABSTRACT
In the present work, the harvest and the sale of timber in Bulgaria is presented. Details about saw logs and fuel
and paper wood, hardwood and softwood are given. The offered, contracted and harvested amounts of timber as well
as the planned and the realized incomes for the period of 2000-2005 are discussed. Based on this data, conclusions
are made and the short term trend of the sustainable timber harvest is established.
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УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДОКТРИНА
Иван Илиев
Технически университет - София
К,онцепцията за устойчиво развитие несъмнено подлежи на промяна в зависимост от параметрите на икономическата динамика, геополитическите реалности и макроикономическата среда. Тези и някои други актуални проблеми са основното съдържание на икономическата доктрина, като основен документ на стратегията за
развитие на глобалната икономика.
Ключови думи: икономическа доктрина, стопанска парадигма, конкуренция, стратегическо партньорство.
Key words: economical doctrine, business paradigm, competition, strategic playmate.

Концепцията за устойчивото развитие несъмнено подлежи на съществена промяна, която предполага по-задълбочен анализ на връзката “устойчиво развитие – икономическа доктрина”. Тъй като
проблемът за устойчивото развитие е осветлен в
литературата по-детайлно, ще съсредоточим вниманието си върху т.нар. икономическа доктрина.
Преди всичко, в дефинитивно отношение икономическата доктрина (по аналогия с военната доктрина)
е документ, в който е пресъздадена картината на
бъдещото развитие на икономиката, при това найвероятното бъдеще и този документ би бил полезен на много предприемчиви хора и политици. В
същото време тя е своего рода платформа, около
която могат да обединят своите политики и усилия,
предприемачите и обикновените граждани на
страната, споделящи най-различни либерално-консервативни възгледи.
Очевидно, въпросът какво представлява икономическата доктрина може да са декомпозира на
цяла поредица от въпроси, които чакат своя отговор като по - важните от тях са:
1. Каква ще бъде стопанската парадигма на
света и съответно характера на международното
разделение на труда и световната конкуренция?
2. Кои ще бъдат основните играчи (противници или съюзници) на страната в икономическата
конкуренция, на която основа да се даде сравнително точна оценка на геополитическите реалности и макроикономическата среда?
3. Какви параметри би трябвало да притежава икономиката на България, за да се чувства уверено в орбитата на световната икономика през това време?
4. Какви са днешната ориентация и потенциал на българската икономика?
5. По какъв начин икономиката на България
може да премине от сегашното състояние в една
правдоподобна проекция в периода 2020 - 2025
година?
Разбира се, всеки непредубеден човек както
и самите ние се даваме сметка, че за да се отговори на тези въпроси се изискват усилията и труда
на големи колективи от учени, икономисти, политици и предприемачи, които са в състояние да под-

готвят този документ, както и определен период от
време за да разкрие той позитивните си страни.
Ние обаче считаме, че е необходимо принципно да
се промени самия подход към изграждане на икономическата стратегия/доктрина. Днес е важно да
разглеждаме страната не от гледна точка на нейното “вътрешно здраве”, т.е. нейното съответствие с
някакви вътрешни характеристики, например нормата на производителността на труда, доколко функционираща в пазарно отношение е икономиката,
степента на нейната откритост, а от позицията на
нейните външни качества като играч, а именно:
• С какви ресурси за външно-икономическа
надпревара разполага нашата страна;
• На какво поле ще й се наложи да играе, с
отчет промяната в статуквото;
• Способна ли е да играе наравно с класните
играчи;
• Какви технологии/ресурси не достигат, като
се отчитат световните иновации;
• Как да се сдобие с необходимите ресурси и
съответно да увеличи техния обем.
Икономическата парадигма и международната конкуренция, основани на развиващото се разделение на труда в световен мащаб могат да бъдат анализирани с 20 годишна проекция за бъдещето въз основа на днешното състояние на световната икономика и преди всичко с използване концепцията за дългите вълни по Кондратиев. По оценка
на някои икономисти, световното стопанство след
ІІ световна война се е развивало с продължителност на икономическите цикли (чрез които се описва една икономическа парадигма или неизменящи
се тенденции в международното разделение на труда и начините за водене на търговски войни) от порядъка на тридесет години, което означава преход
чрез две дълги вълни. Всяка от тези вълни (съобразно икономическите показатели) се дели условно на три етапа: първи етап, на развитието (формиране на нова стопанска парадигма), втори етап
на ръста (рязко повишаване ръста на икономиката)
и трети етап на стагнация (всички стари иновации
са реализирани, а новите още не са създадени).
Първата следвоенна вълна започнала 1946 47гг. със строителството на “обществото на все-
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общото благоденствие” на Запад и „комунизма” на
Изток, се характеризира с бурното развитие на вътрешните пазари на всички воювали държави както
и с деколонизацията на третия свят (последното е
валидно не за тази вълна, а за следващата) и завършила 1979г с петролната криза. След периода
на ръста през 60-те години последва десетилетие
на стагнация – 70-те години, когато Западът търсеше нови възможности за икономическото развитие, което е еквивалентно на търсенето на нова икономическа парадигма.
Известно време се предполагаше, че това ще
бъде енергоспестяването, но се оказа, че основата
на новата вълна ще станат други иновации; първо,
компютрите и мрежите, които осъществиха резкия прираст на ефективността при процеса на обмен на информация (през 90-те години, тази линия
бе продължена от Интернет), и второ, създаването
на глобалната икономика, пряката търговия и финансовата експанзия на западните икономики в развиващия се свят. По този начин, новата вълна стартирала през 80-те години може да се идентифицира като вълна на компютризацията и глобализацията. И още един детайл, който е важен за следващите ни тези: първите стъпки в посока на глобализацията, която стана основа за икономическата
парадигма на втората вълна бяха направени в средата на 50-те години, т.е. 25 години до старта на
самата вълна. Компютърът също се появи по това
време и макар неговия духовен баща да е българин,
страната ни по ред причини и обстоятелства не успя да се възползва от това. А това означава, че
прогнозирайки характера на следващите вълни и
нашето участие в тях, ние сме длъжни да се дистанцираме от тези изобретения (инвенции), които
вече са налице и обърнем поглед към тези които
са в зачатъчно състояние, тъй като на празно място вълни не се появяват.
Втората вълна все още не е завършена, доколкото досега са преминали само два нейни цикъла – на развитието (80-те години) и ръста (90те) с впечатляващия американски фондов бум и забележителния едва по-късно екстремален ръст на
страните с огромната част от световното население,
преди всичко Китай и Индия. Днес глобалната икономика се намира на етапа на стагнацията, за което свидетелстват следните факти:
1. Неустойчивото развитие на ключовите западни икономики – САЩ, Европа и Япония.
2. Започналото напрежение в китайската икономика предизвикано от действието на фактори
като; твърде голямото преразпределение на световните ресурси в полза на Китай; силно агресивното поведение на тази страна на западните
пазари, лишаващо от работа местните производители и водещо до фактическа деиндустриализация
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на западния свят; възникване на зони за социално
и екологическо напрежение в самия Китай, което
налага нейната икономика да премине от екстензивно към интензивно развитие.
Доколкото глобализиращия се свят преживява третата декада на втората вълна, която приблизително следва да завърши 2010г., тази дата е доста вероятна, поради факта, че стагнацията като период за търсене на нови възможности и решения е
сложен и противоречив процес. Едно обаче е сигурно (с почти 100 %-ва вероятност), че в десетилетието 2010-2020 г. ще стартира нова дълга вълна (чийто максимум ще достигне през 2020-2040
г), съдържанието на която трябва да се търси, от
една страна, в тези ограничения, които днес са препятствие за глобалното икономическо развитие или
развитието на отделните региони, а от друга – в
онези инвенции, които вече съществуват, макар и
в зачатъчни стопански формации.
Преместването на центъра на обществените
интереси към глобализация на икономиката, културата, хуманизацията и духовността внася съществени корективи и в организационните приоритети
на мениджмънта, които в съвременните условия
се определят от следните ориентири: интеграцията
на компаниите (особено с експанзията на траснационалните компании – ТНК), бурното развитие на
мрежовите организации, гъвкавостта и адаптивността на функциониращите структури, деформализацията и създаването на нови (организационни)
структури на управлението, антикризисен мениджмънт.
От гледна точка на формирането на икономическата доктрина на България на този стадии на
съждения може да се определи основната задача
пред ръководството на страната за периода 20102020 гг. България да възвърне мястото си в глобалната икономика в качеството си на играч, който
в достатъчна степен участва във формирането на
икономическата парадигма на следващата дълга
вълна. А това означава, че нашите позиции в международното разделение на труда ще се формират не по “остатъчния принцип”, а от самите нас с
непосредствено и значимо присъствие и участие.
Оттук следва, че включвайки се в състава на
Европейския съюз трябва да направим сериозен извод за предимствата и недостатъците, но същевременно да поддържаме иновационния характер на
нашата икономика, тъй като иновациите – това не
са само нови технически продукти, но и нови пазари,
използване на нови технологии и прочие, т.е. всичко това, което задейства творческия потенциал на
нацията.
Възниква обаче и един друг въпрос - можем
ли да определим характера на следващата вълна?
Естествено, би било нелепо да се твърди, че това
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може да стане с абсолютна точност. Но, ако се
анализират основните трендове на съвременното
развитие на глобалната икономика и се обобщят в
агрегатни показатели, можем с достатъчна увереност да определим отличителните качествени характеристики на следващата дълга вълна в икономическото развитие на световното стопанство и нашето място в него. Ако се върнем на колоритното
сравнение за ключовите играчи, то съгласно прогнозите на всички водещи аналитични и инвестиционни агенции в света, първата тройка лидери през
2025 година вероятно ще бъде:
• САЩ с брутен вътрешен продукт (БВП) от
21 трилиона долара
• Китай с БВП 17 трилиона долара;
• Европейския съюз с БВП 15 трилиона
долара.
Темповете на ръст на икономиките на посочените страни към които следва да се добавят и
някои други (Индия, Бразилия, Япония, Русия) страни обаче принципно ще се различават и това трябва да се вземе под внимание, доколкото разликата
в темповете обуславя и потенциалите на икономическите системи:
• За САЩ се предвиждат темпове от порядъка на 3-4 % годишно;
• Китай – 10-12 % на година;
• Европейския съюз – 1-2% средно годишно.
Очевидно, това ще бъдат основните играчи,
които ще формират световната икономическа политика под влияние на възможностите и заплахите
през 21 век и новото хилядолетие. Кратката характеристика на процесите развиващи се в заложената стратегия дава възможност да изведем пред скоби следните по-важни моменти.
Относно САЩ, съвсем естествено е, че те ще
останат още известно време лидери в света, но то
ще е преходящо лидерство, свързано най-вече с
пространствената й отдалеченост от събитията в
Евразия, които стават все по-мащабни и изискват
присъствие, а желание за такова присъствие у
американците, като че ли няма. Бързорастящите
икономики на Бразилия и другите латиноамерикански страни, даващи възможност за запазване и развитие на американската индустрия, водят до известна изолация на САЩ от развиващите се процеси
в света.
Стремителното развитие на Китай през последните години ще се съпровожда с нововъзникналия конфликт между западните (развити) и източните (развиващи се) икономики. Освен това, Китай,
както и Индия са страни с огромно население, което в преобладаващата си част е бедно, а вътрешната бедност при открита икономика създава непосредствена опасност за стабилността на самите страни и задълбочава диспропорциите между за-
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падния и източен начин на живот. При запазващия
се относително висок икономически растеж и огромната численост на населението, това означава
сериозно преразпределение на ресурсите в световната икономика (което вече се наблюдава), а впоследствие до колосално пренапрежение на силите
по отношение на ресурсната база на световната
икономика. От краткия анализ на колизията около
Китай и други страни с огромно население, се налага извода за необходимостта от преход на източните икономики към по-ефективна технологическа база, което определя и основното качество
на следващата дълга вълна – една от нейните иновационни линии ще бъде бързото развитие на ресурсоспестяващите технологии и материали.
Колкото до развитието на Европейския съюз и
паралелно с това формирането на собствената ни
икономическа доктрина, текущия тренд в развитието на Европа сочи неуспеха на последния му опит
за самостоятелна експанзия на Изток (доколкото
създаването и разширяването на Евросъюза доведе не до икономическа интеграция на Европа, а до
икономическа деградация на Източна Европа) и настъпателната експанзия на Китай на европейските
пазари. А това застрашава сериозно европейската
индустриална култура, нейното разрушение и замяна с китайската, което впрочем е проблем не
само на Европа. За да се запази индустриалната
култура в границите на западния свят, трябва са се
появи друг голям бързорастящ пазар притежаващ
по-висока квалификация и равнище на потребление,
какъвто се очертава да бъде Русия. Запазването
на индустриалната култура на западната цивилизация ще бъде важна особеност на следващата дълга вълна.
От казаното по-горе може да се определят два
главни тренда на новата дълга вълна:
• Изравняване икономическия потенциал на
света за сметка на новата технологическа база на
икономиката.
• Създаване на “анклави” за запазване и качествено развитие на западната индустриална
култура.
Трендът “изравняване на икономическия потенциал на света” предполага развитие на следните направления в стопанската дейност, източник на
търсене на които ще бъдат преди всичко азиатските страни:
1. Внедряване на нови ресурсоспестяващи
технологии, на базата на които ще премине втората вълна на индустриализацията на тези страни.
2. Осигуряване на тези страни достъп до
ресурси.
3. Развитие на оптимална между регионална
транспортна, търговска и информационна и прочие инфраструктура (например, дефицитът на тръ-
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бопроводна инфраструктура вече задържа развитието на азиатските и латиноамериканските страни,
а мащаба на авиоиндустрията вече такъв, че води
до неприемлив риск за живота на хората, а значи,
изискват се нови транспортни решения, условно казано “магистрали на бъдещето”).
4. Осигуряване безопасност на страната, което да бъде свързано с развитието на нови отбранителни управленски и защитни технологии.
Трендът “създаване анклави за запазване и
развитие на западната индустриална култура” (определени разновидности на постиндустриалната
култура) очевидно ще бъде свързан с формирането на няколко нови явления.
1. Новата урбанизация – създаване на нови
градове със средноетажно застрояване, нова система на комуникации с висока ефективност (аналогии на тези градове може да бъдат американските “кампуси” или руските “академгородки”).
Подобна урбанизация ще изисква големи свободни
територии и по-съвършени транспортни и жилищни комуникации.
2. Създаване на нова работна среда, която да
се свърже, от една страна, с формирането на мрежи
от неголеми компании, занимаващи се с производство на висококачествени стоки и услуги в потребителския сегмент (неща като “ново занаятчийство”) и иновационни технологии в промишления
сегмент, а от друга – с формирането на крупни
иновационни центрове, способни да изпълнят ролята на координатори на големи иновационни
проекти.
3. Създаване на нова система на образование,
условно казано елитно образование за всеки, което позволява да се формират трудовите ресурси
за тази нова работна среда.
За формиране на подобни образувания в отделно взета страна са необходими следните
условия:
• Образованото население, което е зачатъчен
резултат на новата система на образование;
• Собствена или здраво интегрирана суровинна база като основа за икономическата стабилност;
• Относително голяма територия;
• Иновационно-технически задел;
• Развитие на силно диверсифицирана промишлена инфраструктура, способна да акумулира иновационни материали и технологии;
• Финансова система, способна да работи с
компаниите на новата икономика, преди всичко
средните и малките предприятия като гръбнак на
новата икономика.
Очевидно, за да се включим осезаемо в глобализиращото се общество е необходима ефективна икономическа политика, която да бъде насочена за поддържане само на позитивните темпове,
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които макар и спорадично се откроиха в националната икономика през последните 15 години и на
премахване на ограниченията които пречеха и ще
пречат за тяхното продължение. В нашата икономика съществуват цяла поредица от ограничения
за по нататъшното иновационно развитие на
икономиката, и те станаха особено забележими
през последните години.
Първото ограничение - финансовото е предизвикано от естественото снижение на рентабилността на конкретните проекти свързани с инвестициите в основен капитал (почти двойно – от 20-25 на
12-15 %), което води до увеличение на срока на
откупуване. При това, ситуацията на паричните пазари не се е изменила съществено – сроковете за
кредитиране на бизнеса не са увеличени, лихвените проценти се снижават, но твърде бавно. По оценки на експерти, само 15-20 % от нашите фирми
са способни на динамично развитие при сегашната конюнктура на пазара .
Второто ограничение – неразвитостта на индустриалната база на икономиката, което води до
дефицит на суровини практически на всички пазари и съответно до инфлация на разходите.
Третото ограничение – отсъствието на стратегическа визия от страна на държавата (което я
прави индиферентна към икономическата доктрина), а това затруднява дългосрочното планиране при развитието на всеки един бизнес. Съпоставяйки се с гигантските корпорации на Запада, огромното мнозинство от българските фирми са с
презумцията за несъизмеримост на техните
ресурси. А наличието на един общонационален
тренд сформиран от няколко национални проекти,
би снело усещането за временност у почти всички
представители на българския бизнес.
Четвъртото ограничение – неравномерността
в регионалното икономическо развитие, което също води до ефимерност на съществуването на
единно българско, (преди всичко икономическо)
пространство.
Посочените четири принципни ограничители
водят до това, че равнището на инвестициите в нашата икономика, предимно на националните предприемачи, се оказва по-ниско от необходимото за
бързото развитие на стопанството. Така по общи
оценки темповете на ръст на инвестициите са
ниски, а техния относителен дял в брутния вътрешен продукт е 8-10 %, а трябва да достигне 25%.
Освен посочените принципни ограничения може да
се посочат и няколко технически:
- неразвитост на националния финансов сектор на икономиката;
- голямо физическо износване на енергийната инфраструктура;
- недостатъчно развита транспортна
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инфраструктура;
- неразвитост на външно - търговската инфраструктура и изобщо пълно отсъствие на национална експортна политика;
- неведение по въпроса за интелектуалната
собственост.
От всичко казано следва неизбежния въпрос:
Какво да се направи за да може страната ни да
постигне равнище на устойчиво развитие на основата на новите трендове на новата дълга вълна?
Без претенции за изчерпателност интегрирайки нашите представи за текущите ограничители и бъдещото позициониране на България в световната икономика считаме, че трябва да се реализират две
основни политики – краткосрочна, или „политика
на растеж” с период на действие – 2-3 години, и
средносрочна – „политика на индустриализация”
(по-скоро „свръхиндустриализация”) с хоризонт –
10 години.
Същността на политиката на растеж е твърде
проста – тя трябва да използва съществуващите
механизми на косвеното и прякото регулиране на
стопанската дейност, като осигури, първо, бърз инвестиционен ръст на икономиката и второ - да поддържа основните иновационни трендове. Една такава по същество структурна политика се състои
от няколко елемента.
• Данъчна политика, която да стимулира инвестициите и иновациите в интересуващите ни зони,
о с основен принцип – изход от еднообразната и
ефективна данъчна система и преход към система на данъчно облагане, стимулиращо икономиката към развитие с акценти от типа на:
- снижаване данъка върху печалбата като основен данък стимулиращ инвестициите;
- установяване на преференции както за
фирми, които внедряват технологически иновации
(на първо място ресурсоспестяващи), така и за нови фирми и компании;
- предоставяне преференции и на недоразвити сектори на пазара, като например банковия сектор или производство на нефтохимически продукти.
• Нова монетарна политика (съобразена с
принципите на Валутния борд) насочена към разширяване пазара на „дългите” пари, достъпни за
нашите фирми, ръст на капитала на търговските
банки и регионална експанзия на банковата система. Тук основни акценти са: съдействие за полу-
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чаване на кредитни рейтинги от западни кредитни
агенции; държавни гаранции при кредитиране на
приоритетни отрасли.
• Иновационна политика, която да създава
„иновационни коридори” за отрасли, които използват ресурсоспестяващи технологии, като тези коридори служат за технически параметри и данъчни преференции при внедряване на новите технологии. Тя трябва да реши и проблемите за правата
на интелектуалната собственост и нейната защита
от посегателства.
• Експортно - импортна политика, насочена
към оптимален търговски баланс чрез чувствително снижаване на търговския дефицит, разширяване вноса на технологии както и достъпа до външния кредитен пазар на национални финансови
структури, защита на националния пазар от нискокачествени стоки.
Анализираната по-горе политика следва да
стимулира ръста на икономиката на основата на
инвестициите изобщо и тези в новите технологии и
новите проекти в частност. Нито един от горните
елементи не изисква продължително време за подготовка и може да се приложи в действие в близките две – три години. За целта е необходимо малко
повече воля от страна на правителството и обединените усилия на всички участници в националната
икономика, доколкото инициативата за икономическата доктрина следва да дойде именно от
правителството. А в чисто методически план както
сочат някои представители на американската мениджърска школа при работа с големи групи хора
можем да се възползваме от правилото на трите
Е: Engagement - увлечение, Explanation - обяснение,
Expectation - яснота на очакванията. За заетите хора и тези, които носят отговорност за своите действия това правило е много удобно.
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ABSTRACT
Sustainable development concept is liable to changes according to the economical dynamics parameters as well
the geopolitical reality in the field of macroeconomics These are the basic features of economical doctrine, as the
fundamental document of global economics strategy development.
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Корпоративната социална отговорност (КСО) се дефинира от различните среди по най-разнообразни начини.
Въпреки цялото това концептуално многообразие в почти всички определения е възможно да се намери една
обща база, която позволява да се стигне до определен консенсус относно концепцията за КСО. Зрелищното
развитие на КСО, нарастващият интерес по тази тема и въвеждането на практики за устойчиво управление в
предприятията водят своето начало от една поредица от причини, които са дали тласък на това явление. В
доклада се разглеждат различните концепции за КСО, основните движещи сили и предизвикателства пред КСО,
както и самото управление на КСО.
Ключови думи: устойчиво управление, корпоративна социална отговорност
Key words: sustainable management, corporative social responsibility

1. Корпоративна социална отговорност
1.1. Концепции за Корпоративната социална отговорност
Едно от най-известните определения относно
Корпоративната Социална Отговорност (КСО) е дадено от Европейската Комисия [4]: “КСО е доброволната интеграция от страна на предприятията на
грижите, свързани с обществото и околната среда,
в техните търговски операции и в отношенията им
с техните партньори”. Други определения за КСО
са:
“КСО е ангажиментът, който поема едно
предприятие, за да допринесе за устойчивото икономическо развитие посредством сътрудничество
с неговите служители, техните семейства, местната общност и обществото като цяло, с цел да
подобри качеството на живота” [15].
“КСО е една съвкупност от достъпни и прозрачни управленски практики, базирани на моралните ценности и на уважението към служителите,
обществото и околната среда” [14].
“КСО се дефинира като управлението на един
бизнес по такъв начин, че да отговаря на моралните,
законовите, търговските и социалните очаквания,
които има обществото по отношение на
предприятието, или да надминава тези очаквания”[1].
“КСО е форма на управление, която се определя от моралните взаимоотношения на предприятието с всички обществени сектори, с които влиза
във връзка и от установяването на цели на предприятието, съвместими с устойчивото развитие на
обществото, като запазва културните и природните ресурси за бъдещите поколения, уважава разнообразието и активизира намаляването на социалните неравенства”[9].
“КСО се отнася до едно виждане за бизнеса,

което включва зачитане на моралните ценности,
хората, общностите и околната среда. КСО е една
обширна съвкупност от политики, практики и програми, интегрирани в дейностите на предприятието,
които подпомагат процеса на вземане на решения
и се възнаграждават от ръководството”[5].
“КСО е свързана с начина по който предприятието интегрира основните обществени ценности
към своите търговски практики, ежедневни стопански операции и политики”[2].
1.2. Други свързани концепции
По-долу са представени някои концепции, които са свързани с КСО, но не са КСО.
• Социална дейност. Предоставяне на ресурсите на предприятието за проекти, свързани с общественоикономическото развитие, които подпомагат хората в неравностойно положение, преди всичко в сферите на социалните услуги, здравеопазването, образованието, професионалната подготовка и заетостта [7]. Социалната дейност е едно допълнение към практиките на КСО, но в никакъв случай не може да ги замести. Тя е “черешката на
сладоледа”, кулминацията на една цяла поредица
от добри стопански практики.
• Устойчиво развитие. Понятие, което въвежда срещата на върха в Рио през 1992 год. и което
поддържа хармоничното развитие в икономическата, социалната и екологичната сфери, по такъв
начин, че съвременното развитие да не ограничава
възможностите за развитие на бъдещите поколения.
Устойчиво е това развитие, което на база един равномерен икономически растеж допринася за общественото развитие и за подходящото използване на природната среда, като прави възможно увеличаването на стойността на компаниите за всички
заинтересовани страни [3].
• Корпоративно управление. “Корпоративното
управление е ключов фактор за подобряване на
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ефективността и икономическия растеж, а така също за повишаване доверието на инвеститорите. То
включва взаимовръзки между ръководителите на
предприятието, управителния съвет, акционерите
и различни заинтересовани страни. Това управление осигурява структурата, посредством която се
установяват целите, определят се средствата за
постигане на тези цели и се контролира изпълнението” [12].
• Корпоративна репутация. Стратегически актив за всяко едно предприятие, базиращ се на благоприятното възприемане на същото от страна на
различни заинтересовани групи, относно неговата
способност да създава непрекъснато стойност за
тях [6].
2. Движещи сили, критики и предизвикателства
пред КСО
2.1. Основни движещи сили, които поощряват
развитието на КСО
• Етичното начало на КСО. Традиционно винаги се е смятало, че средата на предприятието е
независима от нравствената сфера и че икономическите правила са различни от моралните, т.е.
“бизнесът си е бизнес”. Въпреки това заинтересованите страни по отношение на предприятието вече скъсват с тази формулировка и изискват от него да направи съвместими икономическите ползи
с едно поведение, базирано на солидни морални
ценности. Моралът не поставя под съмнение
доходността, а начина по който предприятията постигат своите печалби. Днес все по-често при предприятията се прилага принципа “целта не оправдава средствата”. Това разпростриращо се етично
съждение подхранва със сила КСО.
• Скандали. Поредицата от скандали, произтичащи от лошите стопански практики, които привлякоха вниманието на общественото мнение и които предизвикаха големи загуби за малките инвеститори бяха един мотиватор, за да се изиска от
предприятията подходящо управление, което да позволи да се възстанови доверието в тях и в правилата на пазара.
• Увреждане на околната среда. Нуждата от
отговорно поведение по отношение на околната среда е една от първите движещи сили в подкрепа на
КСО и едно от най-влиятелните и организирани обществени движения.
• Натиск на заинтересованите групи. Групите,
които са засегнати от дейността на предприятието
изискват от него ангажираност с обществото и с
околната среда и използването на съответните
практики. Все по-често акционерите вземат своите
решения, като отчитат освен финансовите резултати на предприятията, изпълнението на задълже-
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нията им в социалната и екологичната сфери. В
много случаи служителите са първите, които понасят безотговорността на предприятията и техните
справедливи искания дават силен тласък на КСО и
са движеща сила на промяната към един нов модел на предприятието. Предприятието вече се възприема като една система за ефективно сътрудничество, базирана на диалога и разбирателството.
• Неефективност на правото. Законодателството и неговият принудителен апарат се доказаха
като неспособни да гарантират изпълнението на минимални правила на играта. КСО отива отвъд
правото, оформя се не като външно задължение, а
като самоналожено изискване.
• Глобализация. Явлението глобализация до голяма степен беше възможно благодарение на експанзията на мултинационалните фирми по целия
свят. Това ги принуди да оперират в общества с
различни ценности и нрави и да акумулират голяма сила. Резултатът беше конфликт между ценностите на предприятиятията и тези на обществата,
в които оперираха и нарастващо искане за контрол
на мултинационалните компании, често пъти помогъщи отколкото правителствата на някои развиващи се държави. Развитието на информационното общество подхранва явлението глобализация, засилва контрола на стопанските дейности и улеснява мобилизацията на заинтересованите страни.
• Криза на състоянието на благополучие.
Неефективността на държавното управление и прогнозите на икономистите привлякоха вниманието
върху тревогите относно устойчивостта на модела
на благосъстояние. Изправено пред тази ситуация
обществото обърна поглед към предприятията, като ги помоли да поемат своята социална отговорност и да си разпределят с държавата задължението да поддържат равнището на благополучие на
гражданите.
• Лош имидж. Лошите практики на някои компании допринесоха за изграждането на техния лош
имидж. Ето защо те се нуждаят да възстановят легитимността си и отново да са част от обществото.
Някои предприятия видяха в КСО по-краткия път за
получаване право за работа, което често пъти се
трансформира в изопачаване на КСО - тя се възприема като средство за подобряване на обществения имидж на предприятието. Докато КСО сама по
себе си представлява целта да се свържат стопанските изгоди с обществените ползи.
• Регулиране. Изправени пред обществения натиск и стопанските скандали някои правителства
решиха да увеличат правните регулации. Към традиционните екологични и трудови регулации се добави тенденцията за правна регулация на такива
аспекти като корпоративно управление, обществе-
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на и екологична информация. Без съмнение принудителната и санкциониращата правоспособност
на закона “стимулира” някои практики, свързани с
КСО, обаче основната част на КСО попада в сферите, свързани с доброволността, конкурентоспособността и управлението на предприятията. Въпросът е еднозначен: Възможно ли е да се регулира
управлението на предприятията? Ако е така, дали
би било уместно?
• Декларации за КСО. В последните години
бързо нараснаха декларациите за КСО с международен или местен характер, което допринесе да се
разпространи тази нова управленска парадигма.
• Възможност. Пазарите стават все по-конкурентоспособни и предприятията съзряха в КСО възможност да се откроят и да създадат конкурентни
предимства. КСО се разгръща в доброволната и в
конкурентоспособната сфера. КСО е възможност
за предприятието да опознае по-добре средата, с
която има връзка и да отговори адекватно и бързо
на промените. От друга страна КСО е ефективен
инструмент за минимизиране на социалния и екологичния риск и риска свързан с доброто име.
• Отговорният ръководител. Един решаващ
фактор, който обикновено се забравя е, че КСО води своето начало от решението, което вземат ръководителите на организациите. Съществува едно
ново поколение ръководители и предприемачи, което като осъзнава социалното и екологичното въздействие на своята дейност, се ангажира с отговорно управление и въвежда практики за устойчиво развитие. Фактори като подготовка или околна
среда, в която развиват своята дейност, улесняват
появата на тези “нови” професионалисти.
2.2. Основни критики по отношение на КСО
• Най-известната критика е тази на Milton Friedman и неговата знаменита фраза “The business of
business is business”. Въпреки, че днес това е една
преодоляна позиция и в известна степен нюансирана от самия автор, тя все още има твърди защитници, които застават зад идеята за преди всичко и
изключителната икономическа функция на предприятието, като забравят каквато и да е проява на
социално измерение.
• Често пъти КСО се асоциира с икономическата цена. Някои автори я разглеждат като самоналожен данък, който предполага допълнителни разходи за организацията. Този аргумент произхожда
от смесването на КСО и социалната дейност. Истината е, че предприятието може да бъде напълно
отговорно без да употреби и едно евро за социална
дейност и обратното - организацията може да бъде
ужасно безотговорна макар и да предназначава големи суми пари за филантропични дейности.
Друга критика произлиза от идеята, че акци-

онерите са собствениците на предприятието и те
са тези, които трябва да решат дали трябва да предназначат ресурси за необлагодетелстваните групи.
Т.е. става въпрос за едно персонално решение, което не могат да вземат ръководителите на предприятието с парите на акционерите. Две неща трябва да се кажат тук. Когато ресурсите, предназначени за социална дейност произтичат от акционера,
макар да генерират същата полза за получателя,
то те нямат същия ефект що се отнася до изграждането на култура, имидж и репутация на предприятието. От друга страна, дали акционерите са
единствените “собственици” на предприятието?
Законово, няма спор, но без съмнение заинтересованите групи също получават стойност, създадена от предприятието и имат известна способност
за влияние върху управлението на същото.
• Твърди се, че КСО е рекламен инструмент
и е свързана с връзките с обществеността. Вярно
е, че много организации правят малко и казват, че
правят много. Предизвикателството е да се прави
това, което се казва, че се прави и да се приеме
КСО в по-глобален план, а не като едно козметично и повърхностно решение. Това изопачаване на
КСО произтича от разбирането за КСО като средство и не като цел сама по себе си.
• Някои ръководители се аргументират, че не
се заемат с КСО, защото са съсредоточени върху
същността на бизнеса на предприятието. Отново
КСО се разглежда като нещо повърхностно,
второстепенно, от което можем да се лишим.
Обаче, както се видя, КСО разглежда търговските
операции и операциите, свързани с ежедневните
взаимоотношения със заинтересованите групи
(клиенти, доставчици, служители). Не е ли това същността на бизнеса?
• Често пъти се използва контрааргумента,
че социалното е отговорност на правителството и
обществените организации. Без съмнение това е
така, но не само те носят тази отговорност. Всички
граждани са отговорни за развитието и благосъстоянието на обществото. Предприятието, в качеството си на корпоративен гражданин, допринася с
дейността си за прогреса на обществото и трябва
да минимизира негативните външни влияния, които произтичат от неговите действия. Всеки агент
трябва да поеме своята социална отговорност, произтичаща от роля му в обществото и като си сътрудничи с други институции да мултиплицира ползата от предприетите действия.
• Друга критика към КСО е, че предполага нови рискове за предприятието. Някои ръководители
виждат в КСО изискване за прозрачност, което може да разкрие някои слабости на предприятието.
Твърди се, че КСО стимулира нормативното раз-
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витие на социалните и екологичните аспекти на стопанското управление. В известна степен тези съждения съдържат известна доза истина. В действителност някои предприятия, лидери във въвеждането на отговорни практики, усещат, че са в центъра
на вниманието и че са най-критикуваните. Това е
един парадокс, който обезсърчава предприятията,
тъй като те виждат, че е по-добре да не се прави
нищо пред опасността да бъдат критикувани.
2.3. Предизвикателства пред КСО
КСО е претърпяла развитие паралелно на историческото развитие на ориентацията на предприятията (Ориентация към производството, към продажбите, към консуматора, към клиента, към способностите и към обществото). Ориентацията на
предприятието към обществото често пъти е започвала като защитна реакция спрямо натиска на
определени социални групи. Предизвикателството
е да се задълбочи КСО и предприятията да поемат
инициативата, преминавайки от изолирани действия с филантропичен характер към реална интеграция на социалните и екологичните потребности в
своите стопански дейности. Както казва Peter
Drucker: “Модерният ръководител трябва да бъде
политически активист. Всеки път ще си дава все
по-голяма сметка, че в съвременната турбулентна
епоха в допълнение към управлението на предприятието, ще трябва да се превърне в лидера и интегратора на едно плуралистично общество”.
Днес, и все по-интензивно в бъдеще, финансовият успех вече не е единствения критерий чрез
който заинтересованите страни дават своята оценка за предприятията. От компаниите се очаква да
демонстрират добро изпълнение на своите задължения в нефинансовите сфери (права на човека,
бизнес етика, екологична политика, развитие на
обществото, корпоративно управление, трудови
практики). Толкова голямо е значението на тези
въпроси, че социалното и екологичното поведение
се поставят на същата висота, на която и финансовото. Този нов сценарий поставя пред предприятията предизвикателството да представят един троен отчет на резултатите (икономически, социален
и екологичен) и да вземат под внимание нуждите и
очакванията на заинтересованите страни. В новата
глобална икономика предприятията, които успеят
да постигнат това ще бъдат по-добре позиционирани, за да постигнат финансов успех в дългосрочен план и да оцелеят в една все по-конкурентна
среда.
3. Управление на КСО
3.1. Ангажимент
КСО произтича от един доброволен анга-
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жимент, поет от предприятието. Това е стратегически ангажимент, т.е. глобален и в дългосрочен
план, който обуславя поведението и културата на
предприятието. Той трябва да скъсва с временното и частичното, за да бъде един реален ангажимент, който се проектира в бъдещето на организацията и който влияе върху нейните решения. За да
бъде решението стратегическо, висшето ръководство трябва да определи съдържанието и обхвата
на социалния и екологичния ангажимент, като тази
задача е първата, която трябва да се реализира и
върху която се изграждат стратегията и практиките на отговорната организация. Следователно ангажиментът е вътрешно за предприятието решение,
плод на размисъл относно отговорността, която то
носи и относно агентите пред които е отговорно.
Отговорният ангажимент произхожда от самото
предприятие, трябва да се споделя от всеки един
от неговите служители и да се съобщи на заинтересованите страни.
Етично лидерство. Лидерът на социално отговорното предприятие се конституира в пример за
членовете на организацията Той знае, че етичното
управление е възможно най-доброто управление не
само от етична, но и от техническа гледна точка.
Необходимо е етичното лидерство да проникне във
всички действия на организацията. То влияе на вземането на решения и е отговорно за действията на
останалите поради убедеността и влиянието, които
е способно да генерира и поради климата и средата,
които създава.
Мисия и визия на предприятието. Мисията е
целта, причината за съществуването на организацията. Мисията представя в общ вид идентичността на предприятието в настоящия момент и в бъдеще. Тя е част от ценностната система на компанията, от нейната култура и я обуславя. Поради тази
причина е изключително важно да се познава и да
е споделена от всички членове на организацията,
тъй като играе ключова роля за идентифициране и
сплотяване. Ръководството на предприятието трябва да вземе под внимание до каква степен дефинирането на мисията отчита аспектите, свързани с
подобряването на социалните и екологичните равнища и да обмисли възможна преформулировка
на мисията или да проектира отново аспектите на
същата, като включва споменатите променливи.
Визията е бъдещата проекция на модела на
организацията, в който тя иска да се превърне и
който й служи като вдъхновение при дефиниране
на стратегиите и вземането на решения. Отговорното предприятие трябва да обяви мисията и визията си, за да идентифицира своите цели и стремежи.
То трябва да сподели своята мисия и визия със заинтересованите страни не само за да ги информи-
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ра за своя ангажимент по отношение на тях, но и
за да получи мнения и да ги инкорпорира в степента до която е възможно. Мисията и визията трябва
да са свързани помежду си. За да се избегне риска предприятието да спре само до една декларация трябва да съществува ясна съгласуваност между визията и ежедневното поведение на предприятието.
Съобразно с това, че предприятието и средата се променят, организацията трябва периодично
да ревизира своята мисия и визия, за да гарантира,
че съответстват на ценностите, с които тя се ръководи. Необходима е динамична визия, способна да
реагира на вътрешните и външните промени.
Предприятието трябва: 1) Да включи в своята управленска визия ангажимент с КСО в нейното вътрешно и външно измерение; 2) Да идентифицира
основните предизвикателства, с които се сблъсква
по отношение проучването и практиката на КСО;
3) Да инкорпорира в Стратегическия план КСО като един аспект интегриран в цялото управление на
бизнеса.
Дългосрочни цели на КСО. Един от най-добрите начини да се поеме ангажимент по отношение
на обществото и околната среда е да се интегрират социални и екологични съображения в системата от цели на предприятието. Дългосрочните цели на КСО са намерения с общ характер, свързани
с политиката по отношение на КСО. Целите по-нататък се развиват в краткосрочни цели, които посочват детайлно задължителни условия за
изпълнение. Целите трябва да са: Коректно
дефинирани; Да подлежат на измерване; Гъвкави
и достижими; Координирани по хоризонтала и по
вертикала; Замислени чрез съучастие.
Политика по отношение на КСО. Тя е плод на
естественото развитие на политиката по качество
и околна среда и на зрелостта и доказания опит на
системите за управление на качеството и околната среда. Тя трябва да бъде публична, формулирана от висшето ръководство и да предоставя рамка
за действие и установяване на целите. Всяко предприятие трябва да разработи своя собствена политика по КСО, като е уместно политиката да има
връзка с някои базисни въпроси: Мисия и визия.
Морални ценности. Работно място. Човешки права.
Клиенти. Околна среда. Общество. Управление на
КСО.
При разработване на политиката се следва
един структуриран процес: 1) Определяне на параметрите на отговорността и обхвата на политиката;
2) Резултатът е чернова, която е отворена за
модификации, предложени от заинтересованите
страни през един период на консултиране; 3)
Окончателният документ се одобрява от висшето

ръководство или орган, на който се има доверие;
4) Политиката се съобщава на всички заинтересовани страни, въвеждат се подготвителни действия
и механизми за оценяване изпълнението на ангажиментите.
Декларации за КСО. Предприятието може да
декларира своя ангажимент по отношение на обществото чрез подписване на споразумения, договори и декларации, отнасящи се до КСО.
Съществуват множество международни и национални декларации от общ характер, които в последствие са се развили в конкретни документи, съгласно специфичните характеристики и потребности на определени сектори на стопанската дейност.
В последните години нарасна количеството на този
вид инициативи, като Световният Договор на
Обединените Нации е най-важен по своя обхват и
международно одобрение [13]. Други важни декларации за КСО са Хартата на Международната
Търговска Камара за Устойчиво развитие [10] и
Директиви на ОИСР за мултинационалните компании [11].
3.2. Планиране
Външен анализ. Този анализ включва: 1)
Идентифициране на законовите изисквания, приложими към дейността на предприятието и на доброволно приетите изисквания; 2) Идентифициране и
оценка на заинтересованите групи, на техните искания и очаквания; 3) Идентифициране и оценка на
аспектите на КСО.
Най-използваният управленски инструмент тук
е картата на акционерите или заинтересованите
групи. Полезно да се осъществи бенчмаркинг на
най-добрите конкурентни практики. Трябва да се оценят аспектите по отношение КСО, за да се определи приоритета им според тяхното равнище на
значимост. Критериите, които често пъти се използват, за да се класифицират аспектите, са: сила на
влиянието, честота и възможност за контрол.
Вътрешен анализ. Състои се в диагностициране на: сегашните практики за КСО в предприятието; на ценностите, ресурсите и възможностите,
с които то разполага, за да се управлява устойчиво.
Друг съществен аспект на вътрешния анализ е анализът на социалните и екологичните рискове и на
рисковете свързани с доброто име за организацията.
3.3. Внедряване
Организационна структура. Внедряването на
КСО изисква организационна подкрепа, която да
гарантира, че се реализират планираните задачи и
се постигат заложените цели. Ръководството трябва да дефинира функциите, правата и задълженията на хората, отговорни за управлението на КСО.
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Обикновено се избират отдели по качество, по околна среда или по комуникации. Друга възможност е
да се създаде отдел за КСО или да се посочи
координатор. Това са централизирани организационни модели, които имат своята алтернатива в лицето на децентрализираните модели (в чист вид или
смесени). Предприятието може да подсили организационната структура на КСО, като назначи съветник от управителния съвет, отговорен по тази
тема и създаде комитет по КСО.
Документиране. Системата за управление на
КСО е документирана система, поради което предприятието трябва да разработи съответните документи, които улесняват въвеждането на КСО. Базовата документация на системата се формира от
политиката за КСО (декларация за намеренията,
директивите и ангажиментите), ръководството по
КСО (описва накратко системата за управление на
КСО), процедурите за КСО (описват подробно
процесите, контрола и отговорностите за управление на КСО) и отчетите (документирани доказателства за изпълнението на процедурите).
Култура и корпоративни ценности. Фирмената
култура е съвкупност от правила за поведение, ценности и начини на мислене, която характеризира
както поведението на членовете на организацията
от всички йерархични равнища, така и самата
организация. Тази съвкупност е определящ инструмент за вземане на решения в предприятието и
разрешаване на дилеми. Тя позволява да се изградят отношения на доверие със заинтересованите
страни. Предприятието трябва да изгради култура,
която отговаря на неговия характер, поради което е
необходимо диагностициране на начина по който
работи то и с който желае да бъде припознавано.
Характерните за едно отговорно предприятие ценности са: почтеност, честност, ангажираност, лоялност и уважение към другите.
Етичният кодекс е документа, който установява правилата и принципите на поведение на
организацията. Те оформят нормативната рамка и
критериите, които дефинират това, което е правилно и това, което не е. Добре е всяка организация да
изгради свой етичен кодекс, в който да изясни своя
характер, който я идентифицира и различава от останалите организации.
Етичният кодекс изпълнява следните функции:
1) Институционализира ценностите, нормите и критерии за решение; 2) Изгражда културата на предприятието и моралния климат; 3) Уточнява отговорностите, правата и задълженията; 4) Представлява
стратегически инструмент за изграждане, поддържане и развиване на доверието; 5) Създава публичния образ на организацията; 6) Изяснява насоките в дейността, с които се ангажира предприяти-
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ето по отношение на заинтересованите страни; 7)
Генерира доверие в обществото.
Комуникация. Прозрачността е отличителна
характеристика на отговорното предприятие, което
развива активна комуникация, като информира за
своята работа и за въздействията на същата и си
взаимодейства със средата, като се вслушва в нейните потребности и очаквания. Откритият и честен
диалог със заинтересованите страни осигурява
следните предимства: Задоволява потребностите от
информация на заинтересованите групи; Увеличава
знанията за средата; Подобрява репутацията на
предприятието; Демонстрира една проактивна
позиция; Помага при управлението на кризите;
Подобрява конкурентоспособната позиция на предприятието; Стимулира усъвършенстването на системата за комуникация.
Предприятието трябва да разработи план за
социална и екологична комуникация (вътрешна и
външна), който включва съвкупността от получатели, видовете и действията за комуникация.
Отговорната комуникация притежава следните
характеристики: вярност, достъпност, разбираемост, важност, своевременност, сравнимост,
правдоподобност, почтителност, двупосочност,
завършеност, постоянство и проверяемост.
Инструментът за комуникация е доклада за
КСО, който взема под внимание тройния отчет на
резултатите: икономически, екологичен и социален.
За да се гарантира еднаквостта на докладите за
КСО са разработени стандарти, които установяват
тяхното съдържание и принципите за изготвяне.
Стандартът приет в най-голяма степен е Global
Reporting Initiative (GRI). GRI е учреден през 1997
год. като съвместна инициатива на CERES (Coalition for Environmentally Responsable Economies) и
UNEP (United Nations Environment Programme), с
цел да развие качеството, точността и полезността
на докладите за КСО [8]. Докладите трябва да се
изготвят въз основа на няколко основни принципа:
Прозрачност; Обхватност; Възможност за проверка;
Изчерпателност; Значимост; Контекст на стабилност; Прецизност; Неутралност; Възможност за
сравнимост; Яснота; Периодичност.
Функционално внедряване на КСО.
Функцията производство (или предоставяне на
услуги) трябва да взема под внимание такива аспекти като: какъв дизайн на продукта е съобразен
с екологичните и социалните критерии; качество на
продукта; безопасност за здравето на хората. Тя
трябва да отчита социалните и екологичните въздействия през всички жизнени цикли на продукта
(“от люлката до гроба”).
По отношение управлението на човешките ресурси зачитането на трудовите права (детски труд,

204

Стиляна Петрунова

свобода на сдружаванията, липса на дискриминация) са фундаментални въпроси, но те не са
достатъчни. Чрез стандартите, приети от международни организации, предприятието има възможността да управлява глобално човешките ресурси
с цел да привлича, развива и задържа таланта (подготовка, условия на труд, морални аспекти на подбора, повишение и развитие в кариерата, възнаграждение, съвместимост на трудовия и семейния
живот, оценка на работата).
Търговската функция е друга централна област на управлението на предприятията. КСО въздейства и на четирите “P” на маркетинга: Продукт
(посредством задоволяването на потребности с екологичен и социален характер), Цена (като елемент,
който ограничава достъпа до стоки и услуги и който трябва да бъде справедлив в степента до която
генерира достатъчно изгоди за предприятието и възнаграждава адекватно факторите на производството), Разпределение (морала на техниките за
продажба) и Промоция (подвеждащата реклама).
Функцията доставки трябва да се фокусира
върху интегритета на процеса на доставките, т.е.
осигуряване на равенство на възможностите на различните доставчици, избягване на подкупите или
каквато и да е неприемлива практика. Отговорното
предприятие разпространява добрите практики по
посока на доставчиците, като включва социални и
екологични критерии при подбора и оценката им.
Финансовата функция трябва да взема под внимание аспекти като прозрачност на счетоводното
състояние, взаимоотношения с финансовите учреждения, екологично счетоводство и финансови пазари със социално отговорни инвестиции.
3.4. Проверка
Проверката и контролът на изпълнението на
икономическите, социалните и екологичните задължения на предприятието изискват информационна
система, която заедно с финансовите отчети да предоставя във вътрешен и външен план изчерпателна информация, относно постигнатите от предприятието резултати. Докладът за КСО освен, че е наймощния инструмент за комуникация в сферата на
устойчивостта, е инструмент за основен контрол.
Процесът за контрол се разделя на 5 основни
етапа: 1) Установяване на цели и стандарти (SA
8000, AA 1000, SGE 21, SI 10000, ECS2000); 2)
Измерване на резултатите (Използват се индикатори за КСО, които трябва да отговарят на определени SMART характеристики - Specific, Measurable,
Achievable, Realistic, Timely); 3) Сравняване на резултатите с целите и стандартите; 4) Анализ на
отклоненията; 5) Коригиращи и превантивни действия.
КСО е процес на непрекъснато усъвършенст-

ване, поради което предприятието трябва регулярно да ревизира изпълнението на своите социални и
екологични задължения, за да идентифицира отклоненията по отношение на това, което е планирано и да проведе коригиращи мероприятия, които
стимулират неговото превъзходство.
Одитът на КСО е инструмент за управление
с коригиращ характер, който дава систематична,
документирана, периодична и обективна оценка за
ефикасността на организацията, системата за управление и процедурите, свързани с КСО. Това е
един гъвкав инструмент, чийто обхват е детерминиран от потребностите и приоритетите на всяко
предприятие. Неговата реализация позволява да се
изучи фактическото състояние на организацията (дали тя изпълнява или не коректно социалния и екологичния ангажимент, дали отговаря на законодателството и изискванията, дали улеснява търсенето на решения в случаите, когато това не е така).
Одитът на КСО може да бъде вътрешен или
външен. Външният одит предлага предимството на
независимостта на една трета експертна страна и
гледната точка извън организацията, която може
да открие систематични отклонения и да предложи
решения, които не са взети под внимание вътре в
предприятието.
Принципи, приложими към одиторите: Етично
поведение; Балансирано представяне на резултатите; Професионално изпълнение.
Принципи, приложими към одита: Независимост; Фокус, базиран на доказателствата.
Процесът на вътрешен одит може да се структурира по следния начин:
Планиране на одита. Вътрешните одити се
осъществяват периодично (най-малко веднъж годишно). Планът на вътрешните одити трябва да съдържа обхвата на одита, съответният вътрешен одитор и сроковете на одита. Комитетът по КСО одобрява плана за вътрешен одит след като се съгласуват сроковете на одита с отделите и дейностите
на предприятието. Много е важно да се дефинира
точно обхвата на одита и да се имат предвид целите на процеса на одит.
Осъществяване на одита. Реализацията на одита предполага: 1) Да се информират за плана на
одита заинтересованите страни; 2) Да се подбере
ревизиращ екип; 3) Да се осигурят ресурсите, необходими на одиторите; 4) Осъществяване на
одита; 5) Съставяне на доклад за одита.
Най-използваните техники за одит, които взаимно се допълват и позволяват извършването на
пълна оценка на работата, са: Проверка на документацията; Интервюта със заинтересованите
страни; Списъци за бърза справка.
Резултатът от одита се документира в докла-
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да на одита, който съдържа подробностите и установените факти от одита. Този доклад се предава
на ръководството и на ревизираните отдели и
дейности като основа за предложения за усъвършенстване на дейността.
Ревизия на одита. Одитът трябва да бъде предмет на ревизия, за да се осигури неговата ефикасност. Проследяването трябва да вземе под
внимание: Обхвата на одита; Пригодността на одиторите; Резултатите от изпълнението на плановете;
Обратната връзка на поръчителя на одита (ръководството) и на подлежащите на проверка; Получените резултати и тенденциите, свързани с предприятието и клиентите; Сходство с изискванията;
Алтернативни техники за одит.
Други механизми за вътрешен контрол са контролните органи на предприятието (управителен
съвет, комисии), както и контролът, осъществяван
от заинтересованите вътрешни страни (акционери,
служители). Предприятието също така е подложено на проучване и външен контрол. Най-важни са
контрола на заинтересованите външни страни, контрола на пазара, наставниците по КСО, борсовите
индекси и аналитиците на устойчивостта.
3.5. Ревизия и одобрение
Последната фаза от процеса на управление
на КСО е прегледа на системата от страна на висшето ръководство на организацията. Ревизията се
извършва през планирани интервали от време, за
да се осигури постоянната целесъобразност, адекватност и ефикасност на системата. Ревизията е
основния механизъм за обратна връзка и актуализиране на системата. Тя включва оценка на възможностите за подобрение и потребността да се
осъществят промени в който и да е от елементите
на системата (политика, цели, организационна
структура, култура и т.н.).
Висшето ръководство се нуждае от информация относно организацията, околната среда и системата за управление на КСО, за да може да осъ-
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ществи ревизията. Източници на входни данни са:
Докладите за одита (вътрешни и външни) и оценките за изпълнението на законовите и доброволно приетите от предприятието изисквания; Важните съобщения от заинтересованите страни; Изпълнението
на социалните и екологичните задължения на
предприятието; Степента на изпълнение на целите;
Състояние на коригиращите и превантивните
действия; Проследяване на действията, предприети
в резултат на предишни ревизии; Промените в
средата; Предложения и препоръки за подобрения.
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ABSTRACT
Different definitions of the Corporate Social Responsibility (CSR) are given by the different circles. Despite all the
conceptual diversity it is possible to find a common basis in most of them. This makes it possible to come to a
consensus regarding the conception of CSR. The spectacular development of CSR, the growing interest in this subject
and introduction of practices ensuring sustainable management in companies originates from a number of reasons that
gave a push of this phenomenon.
The article presents the different concepts of CSR, the main driving forces and challenges of CSR, as well as the
management of CSR itself.
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УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В
МСП - КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО И ДИФЕРЕНЦИРАЩ ФАКТОР
Стиляна Петрунова
Технически университет – София
Корпоративната социална отговорност (КСО) днес представлява един елемент от изключителна важност в
рамките на дефинираната управленска стратегия на много компании, корпорации, мултинационални фирми и
изобщо големи предприятия. По същия начин малките и средните предприятия (МСП) трябва прогресивно да
адаптират в своите управленски политики разнообразни инициативи, насочени да разработят определени направления за действие, за да развият КСО на същите и да информират за тях. За голяма част от МСП осъществяването на оптимално управление на КСО е свързано с развитието на важни конкурентни предимства и е стратегически фактор за успеха на предприятието. В доклада се разглеждат някои от по-важните аспекти, свързани с
подходящото управление на КСО в МСП.
Ключови думи: устойчиво управление, корпоративна социална отговорност, малки и средни предприятия
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Въведение
Малките и средните предприятия (МСП) и
предприемачите днес се приемат в световен мащаб като ключов източник на динамизъм, иновация и гъвкавост в напредналите индустриализирани държави, както и във възникващите и развиващите се икономики. Те са основните “виновници”
за създаването на работни места и имат изключително голям принос по отношение на иновациите,
производителността и икономическия растеж.
МСП представляват преобладаващата форма
на организация на бизнеса във всички държави по
света, като съставляват от 95% до 99% от всички
фирми в зависимост от съответната държава. Така
например през 2003 год. 99.8% от предприятията
в Европейския съюз са МСП (<250 служителя).
Малките предприятия (<50 служителя) са най-малко 95% от всички производствени фирми в повечето икономики. Малките предприятия представляват
99% от производствените фирми в Италия (найгорния край на скалата) и близо 80% от производствените фирми в САЩ, Ирландия и Словашката
република (най-долния край на скалата). Производствените фирми, които имат повече от 100 служителя съставляват между 1% и 4% от всички производствени предприятия в държавите от ОИСР, с
изключение на Словашката република, Ирландия и
САЩ, където дяловете са съответно 10%, 9% и
7% [2].
В наши дни Корпоративната Социална Отговорност (КСО) представлява един елемент от изключителна важност в рамките на дефинираната управленска стратегия на много компании, корпорации, мултинационални фирми и изобщо големи
предприятия.
По същия МСП трябва прогресивно да адаптират в своите управленски политики разнообраз-

ни инициативи, насочени да предадат и да разработят определени направления за действие, за да
развият своята социална отговорност.
За голяма част от МСП осъществяването на
оптимално управление на КСО ще доведе след себе си важни конкурентни предимства и ще представлява един стратегически фактор за успеха на
предприятието.
Става въпрос за това да се комбинират икономическите, социалните и екологичните цели и да
се съгласуват целите, които преследва предприятието с целите на обществото.
Изключително важно за МСП е:
• Да познава концепцията за КСО в нейните
разнообразни нюанси и изисквания;
• Навреме да проектира един процес на
управление, съобразен с КСО;
• МСП да се ситуира като отговорна стопанска единица от гледна точка на три аспекта икономически, социален и екологичен.
КСО, възприета в глобален аспект, трябва да
присъства в МСП, интегрирана по цялата верига
на стойността и да действа като стратегически фактор и инструмент за управление и контрол, който
позволява да се свърже икономическата рентабилност със социалната.
КСО на МСП може да се разглежда едновременно в няколко проекции:
• Стриктно спазване и изпълнение на законовите задължения;
• Доброволно включване в управлението на
страната;
• Стратегия и управление на МСП на социалните, трудовите, икономическите и екологичните политики и процедури, със зачитане на човешките права и т.н., които възникват от връзката и прозрачния
диалог със заинтересованите групи.
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МСП, което иска да се идентифицира като отговорно предприятие, преди всичко трябва да покаже, че изпълнява действащите норми във всички
области и реализира една поредица от действия с
доброволен характер, инкоорпорирани в неговата
стратегия.
Управление на КСО в МСП
За да се управлява адекватно социалната отговорност на МСП неговата първата стъпка трябва
да бъде изготвяне на План за КСО, в който се
включва Доклада за КСО.
Докладът за КСО е ефективен, систематичен
и ясен инструмент за комуникация, който използват предприятията, за да информират за своите
действия в областта на устойчивото развитие и
управление. Това е един модел на управление, който преследва тройната цел - да се създава стойност
за собствениците, обществото като цяло и околната среда.
Докладът за КСО е помощно средство за
управление, което осигурява прозрачност и достоверност на действията на МСП. По принцип е препоръчително да се изготвя такъв доклад на всеки
две години.
Докладът за КСО на МСП трябва да се базира на три ключови елемента:
1. Усъвършенстване и равновесие на тройното измерение: икономическо, социално и по отношение на околната среда (Троен отчет на
резултатите).
2. Безусловен ангажимент с различните заинтересовани групи.
3. Индикиращи елементи или модели на действие съгласно Global Reporting Initiative (G.R.I.), независим орган на глобално равнище, който установява доброволни модели за информация за устойчиво развитие.
G.R.I. е разработила ръководство за изготвяне на Доклад за КСО, което представлява един доброволен инструмент, приет в световен мащаб от
различни заинтересовани групи. Целта на доклада
е да информира относно икономическото, социалното и екологичното измерение на дейностите, продуктите и услугите на предприятията. G.R.I. отдава
голямо значение на прилагането на една поредица
от принципи в доклада, както и на индикативните
елементи за устойчивост [1].
Докладът за КСО трябва да се изготви въз основа на няколко основни принципа:
• Прозрачност. Цялостно излагане на процесите, процедурите и хипотезите, включени в изработването на един доклад се оказва от съществено
значение за неговата достоверност.
• Обхватност. МСП трябва систематично да
включва заинтересованите страни в оказването на
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помощ по отношение на фокуса и непрекъснатото
подобряване на качеството на неговите доклади.
• Възможност за проверка. Данните и информацията, присъстващи в доклада, трябва да се подбират, анализират и разгласяват по такъв начин, че
да могат да гарантират неговата достоверност.
• Изчерпателност. Цялата съществена информация за оценка от страна на потребителите на изпълнението на икономическите, социалните и екологичните задължения на МСП трябва да е налична
в доклада, като се свързва с актуалната среда, обхвата и заявените ограничения.
• Значимост. Значимостта е степента на важност придадена на даден аспект, индикатор или конкретни данни. Представлява праг, при който информацията придобива достатъчна важност, така че да
може да се представи.
• Контекст на стабилност. МСП трябва да се
опита да ситуира своята дейност в най-широкия контекст на рестрикции или ограничения от екологичен,
социален или друг вид в онези случаи, когато този
контекст добавя значимост към представяната
информация.
• Прецизност. Целта на принципа за прецизност е представяната информация да предоставя
възможно най-голямата точност и възможно наймалкия марж на грешката, така че потребителите
да могат да вземат своите решения с висока степен на увереност.
• Неутралност. В целия доклад трябва да се
избягват изкривяванията при подбора и излагането
на информацията и трябва да се прави опит да се
представи един балансиран доклад относно дейността на МСП.
• Възможност за сравнимост. МСП трябва да
поддържа единството на референта с ограниченията и обхвата на своите доклади, да покаже всяка
една промяна и отново да изложи представената
по-горе информация.
• Яснота. МСП трябва да се придържа точно
към различните потребности и практики на заинтересованите страни и да предоставя информацията
на разположение на потребителите по такъв начин,
че да бъде разбираема за възможно по-голям брой
от тях, поддържайки едно адекватно равнище от
подробности.
• Периодичност. Целият доклад трябва периодично да предоставя информация, която се адаптира към нуждите на потребителите и към характера на данните.
Важно е да се отразят в социалния, икономическия и екологичния отчет всички действия на МСП
в споменатите области и да се изложи публично
информацията и наличните данни относно индикаторите за действията от Таблицата на G.R.I.
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Също така е необходимо да се уточнят моделите и насоките, които възприема МСП, за да подобри своето фирмено управление, както и предприетите мерки за реализиране на едно оптимално
ръководство.
Достоверността на Доклада за КСО е още поголяма ако той се утвърди посредством одит.
Когато МСП направи публичен Докладът за КСО е
важно да се опита да получи престижното “IN ACCORDANCE” на G.R.I., което води след себе си максимално признание за свършената работа, с цел
да се представят по задълбочен начин най-значимите аспекти в социалната, икономическата и екологичната сфери.
МСП трябва допълнително и интегрирано в
рамките на Стратегическия план да изработи споменатия План за КСО.
В основни линии става въпрос за един цялостен документ за управление и оценка на ангажираността на предприятието с КСО, който комбинира
икономически, социални и екологични величини, които оказват влияние на предприятието и на
обществото.
Той също така трябва да отразява обществения принос на МСП като институция и да служи
като средство за управление, за постигане на рентабилност и да съобщава ефективно за всички усилия на МСП, насочени към постигането на едно
по-добро общество.
Става въпрос да се приемат писмено, в един
кодекс на поведението, ангажиментите, които ще
се поемат, заинтересованите групи, с които ще се
съгласуват и конкретните действия, които ще доведат до резултат.
Планът за КСО трябва да отговаря на няколко
условия, за да постигне желания успех:
• Ръководителите (собствениците) на МСП
трябва да са съпричастни към проекта и да го подкрепят в неговата цялост и на всички равнища, като
се включват напълно що се отнася до упражняването на функциите за представяне на предприятието и приемането на политики за КСО в него.
• КСО трябва да се разгръща с приемане й от
управленския екип на МСП в рамката на глобалната стратегия на предприятието.
• Координирано и точно разработване на
тройния отчет на резултатите или тройния краен
резултат (хора, печалба, планета), като той се конкретизира подробно в Доклада за КСО.
• Изпълнение на един разработен социален
маркетингов план, който се фокусира във всяка
сфера на бизнеса.
• Планът за КСО трябва да проектира един
образ, съобразен с идентичността, ценностите, фирмената култура, стратегията и профила на МСП.

• Действително е крайно необходимо МСП да
допринася положително и да прави добро за обществото посредством изпълнението на различни
действия, интегрирани в плана.
Ползите от изготвянето и изпълнението на
План за КСО са:
• Подобряване на вътрешния и външния
имидж на МСП.
• Подобряване на репутацията на МСП.
• Оптимизация на социално отговорните
вложения.
• По-лесна комуникация между ръководители,
собственици и служители.
• Засилване на културата и фирмените ценности на МСП.
• Съгласуване и отъждествяване на човешкия
капитал със стратегията на предприятието.
• Подобряване на вътрешния климат на работа, като се засилва чувството на гордост и принадлежност.
• Увеличение на продажбите, като за това спомагат кампаниите, свързани със социалния маркетинг.
• Нарастване на конкурентното равнище на
МСП.
• Действа като помощен метод, с цел да коригира пропорционално социалните неравенства.
Освен Доклада за КСО като най-значим документ в Плана за КСО на МСП също така е важно
да се включат изготвяни ежегодно и други, по-прости
и специфични документи:
План за социални дейности. Това е документ,
който съдържа всички строго социални и свързани
със солидарна помощ действия и инициативи, както вътрешни, така и външни, които МСП подготвя
да осъществи.
В споменатия план се описват подробно всички аспекти на социалните проекти, които ще се
реализират. В социалния баланс, съдържащ се в
Доклада за КСО, се прави препратка към споменатите проекти, като настоящия документ осъществява едно много по-обширно, актуализирано и на
годишна база изложение на съдържанието и особеностите на същите.
Фирмен план на доброволците. Това е
документ, засягащ изключително и само вътрешната среда на МСП, който касае преди всичко човешкия капитал на предприятието, т.е. наетите
служители.
Разработват се посредством споменатия план
всички социални дейности, в които вземат активно
участие човешките ресурси на предприятието.
Става въпрос да се разработят социални проекти,
осъществявани от служителите на МСП, така че те
да се включат в тях като участници.

Управление на корпоративната социална отговорност в ...

С този вид програми се постига увеличаване
на мотивацията и развитие на служителите на МСП,
заздравяване на фирмената култура, подсилване
на социалните ценности на предприятието, интегриране на човешкия капитал на МСП, подобряване
на работния климат и в крайна сметка се развива
чувството за принадлежност към предприятието.
Тези проекти играят ролята на реална външна социална подготовка, т.е. те са социални програми, с намерение за солидарност и помощ, които успоредно с това подсилват и усъвършенстват
ръководните умения и компетенциите за управление на участниците, такива като работа в екип, вземане на решения, подобряване на комуникацията,
управление на проекти, стратегическо планиране,
работа по целите, поощряване на личните и професионалните отношения и т.н.
Годишен социален доклад. Това е документ,
който се стреми да документира резултата от социалните дейности, реализирани от МСП през
годината, под формата на заключения.
Социално отговорен маркетинг. Това е един
процес, който е необходимо да получи цялото възможно внимание. Представлява споделяне с обществото на фирмените ценности, културата, управлението на социалния капитал, човешкия и организационния профил, който се опитва да предаде
МСП, така както и действията в полза на устойчивото развитие, които реализира.
По същия начин от голямо значение е да се
анализира подробно и много внимателно съдържанието, начина и фокуса на комуникацията, използвана с такава цел.
Забележим е новият стил на комуникация, който много предприятия усвояват с цел да отличат
емоционалните и социалните аспекти като приоритетни ценности на тяхната корпоративна идентичност.
В Общия маркетингов план и конкретните
Комуникационни планове, които реализира МСП е
необходимо да се включат техники и действия, свързани със социално отговорния маркетинг, насочени да: 1) Предадат по-добре стратегиите, отнасящи се до управлението на КСО на предприятието;
2) Да управляват по гладък начин диалога и комуникацията със заинтересованите страни; 3) Да предават по ясен и точен начин тройния отчет на резултатите; и в крайна сметка 4) Да постигнат една поотговорна комуникация с обществото.
Една добра стратегия, свързана със социалния маркетинг, трябва да използва техники и тактики от т. нар. “Интелигентен маркетинг”, т.е. да се
фокусира главно върху клиента или потребителя;
да познава в детайли потребностите и социалните
приоритети, които го мотивират; кои са аспектите
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свързани с управлението на КСО, които най-много
го безпокоят; обществените слоеве в неравностойно положение, които счита, че най-много се нуждаят от помощ и т.н. и да действа съгласувано с тези
променливи. По този начин МСП ще може социално и рентабилно да инвестира в тази насока.
Управление на нематериалните активи. Понастоящем оценката на едно предприятие е тясно свързана с разликата между неговата счетоводна и пазарна стойност.
В резултат на нарастващата важност, която
придобиват т. нар. нематериални активи, предприятията прогресивно им придават една положителна стратегическата стойност. Ето защо понятия като Корпоративна репутация, Социален и интелектуален капитал, Стойност на марката, Прозрачност
и добро корпоративно управление, Организационна
етика, Отговорно и социално предприятие, Корпоративна идентичност и имидж, Управление на знанието и т.н. трябва да бъдат професионално
управлявани, съобразно доходността, която може
да се получи от споменатото управление.
Подходящото управление на КСО в МСП представлява една изключително важна възможност да
се проектират в положителна насока определени
нематериални активи в обществото и да се асоциира имиджа на МСП със същите. Важно е да се
създаде един асоциативен и неразривен бином
между Марката и КСО и обществото трябва да го
идентифицира и възприема като такъв.
Счита се, че в следващите години 85% от
стойността на едно предприятие ще произтича и
ще зависи в голяма степен от стойността на нематериалните активи на същото, според едно изследване на професор Robert Kaplan.
Заключение
КСО е едно динамично понятие, което търпи
развитие и се характеризира с няколко ключови
елемента, които помагат да се разбере по-добре
неговото истинско измерение. КСО е:
• Интегрираща, т.е. обхваща една сложна съвкупност от измерения на предприятието.
• Последователна, т.е. представлява един път
за усъвършенстване, който трябва да се следва.
• Пропорционална, т.е. очакванията от нейното изпълнение и прилагане имат пряка връзка с размера на предприятието и неговата съответстваща
сила или капацитет за влияние на пазара.
Обществото по принцип възприема като подобри онези предприятия, които са загрижени за
незащитените слоеве на обществото, инвестират в
социални дейности, подобряват околната среда, привеждат в действие политики за добро управление и
т.н. и освен това отделния потребител или “потен-
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циален клиент” оценява все повече при своето намерение за покупка или избор на продукт социалните вълнения и солидарните ангажименти на
предприятията, за които харчи пари.
Предприятията, които реализират политики
свързани с КСО, получават по-голямо доверие в
сравнение с онези, които не го правят, тъй като се
обвързват с ценностите и грижите на гражданите и
този факт се отразява положително в резултатите,
които постигат.
Различни изследвания сочат, че съществува
определена корелация между социално ангажираните стопански практики и постигнатите добри икономически резултати като следствие от тях. Следователно е необходимо да се съобщи на общест-

вото, посредством стратегии за социален маркетинг, начина по който споменатите практики се
реализират.
В заключение едно МСП ще се разглежда като икономически, социално и екологично
ангажирано, ако отговаря удовлетворително на
очакванията, които имат относно неговото функциониране различните заинтересовани групи и поема
отговорност за последиците и въздействията, които произтичат от неговите действия.
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ABSTRACT
The Corporate Social Responsibility (CSR) is a very important element nowadays within the defined management
strategy of many companies, corporations, multinationals firms and big enterprises. The small and medium-sized
enterprises (SME) should in the same manner progressively adapt in their management politics various initiatives
directed to work out certain activity directions in order to develop their CSR and to communicate about them. For most
of the SME the realization of optimal CSR management is closely connected with important competitive advantages and
presents a strategic factor for success. The article presents some of the most important aspects regarding the appropriate management of CSR in SME.
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ВАЛУТНИЯТ БОРД И ПРИТОКЪТ НА КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ В
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
Хари Николов
Технически университет – София
В доклада авторът обосновава идеята, че преди въвеждането на валутния борд, главният проблем пред
българската икономика е бил острият недостиг на капиталови ресурси. Показани са причините за тяхното
изчерпване. Разгледана е ролята на паричния съвет както за привличането на значителни външни инвестиции,
така и за по-икономичното използване на оскъдните ресурси в страната. По този начин се създават необходимите предпоставки за оживлението в реалния сектор.
Ключови думи: валутен борд, капиталови ресурси, инвестиции
Key words: Currency Board, Capital Resources, Investments

Съвременната икономическа теория отдава
необходимото значение на използването на основните икономически фактори. Те са: земя, капитал,
труд, предприемаческа дейност, технология и информация. На всеки един от тях съответстват определени видове ресурси. Когато при някой от тях
съществува остър недостиг, това обикновено намира израз в непълното използване на останалите
видове ресурси.
Особено голямо значение за ефективното функциониране на всяка национална икономика имат
капиталовите ресурси. Техният дефицит би предопределил непълното и неефективно използване както на природните ресурси, свързани с фактора
земя, така и на трудовите ресурси. Последното се
отнася и за висококвалифицирания труд. Впрочем,
дори и предприемаческите умения като специфичен ресурс също така не биха могли да се използват достатъчно рационално, заедно с всички произтичащи от това последствия. Тук би следвало да
си припомним, че теоретично, в рамките на един
дългосрочен период, съществува тенденция в посока към изравняване на съотношението между
маржиналния приход, създаван от всеки основен
фактор и цената за неговото използване. На практика обаче в редица случаи факторите на производството не са достатъчно мобилни, при което недостигът на един от тях за дълго време би предопределил твърде висока цена за неговото използване,
докато останалите фактори няма да могат да бъдат използвани добре, при което цената им, а следователно и доходите на техните притежатели ще
си останат твърде ниски. Например ако отсъстват
достатъчно капиталови ресурси, безработицата ще
бъде висока поне дотогава, докато не бъдат осигурени достатъчно добри условия за бизнес, които
да привлекат нови инвестиции.
От една страна, особено в очите на неикономистите, валутният борд, въведен в българската
икономика през 1997 г., изглежда като разновид-

ност на рестриктивна политика, която има за цел
подобряване на финансовата дисциплина и осигуряване на финансова стабилност. В действителност
обаче, той би могъл да бъде разглеждан и като една от формите на стопанска политика, създаваща
предпоставки за използване на повече капиталови
ресурси в реалния сектор. В перспектива той би
следвало да допринесе и за по-рационално използване на останалите икономически фактори и следователно – да генерира доходи и да съдейства за
реален икономически растеж.
Преди въвеждането на паричния съвет, капиталовите ресурси у нас бяха твърде оскъдни, поради следните причини:
1. Още през 80-те години, в условията на централно управляваната тогава икономика, се преследваше постигането на определени темпове на
растеж на всяка цена. Не се държеше сметка нито
за реалното ресурсно осигуряване, нито за сравнителните предимства на българската икономика.
Цените на ресурсите не се определяха от търсенето и от предлагането и следователно те не можеха
да изпълняват ролята на барометър пред стопанските субекти. На практика тези цени не сигнализираха, че едни или други видове ресурси са пред
изчерпване. Това доведе до надхвърляне на потенциалния БВП и създаването на известни диспропорции в националната икономика. Например такива бяха твърде високият спрямо потенциала на
страната външен дълг, значителните вътрешни
задължения, дефицитът на редица потребителски
блага и др. След започването на пазарните реформи в началото на 90-те години, твърде високите
лихвени проценти също така бяха следствие от
крайната недостатъчност на капиталовите ресурси.
2. След 1990г. реформите се извършваха
колебливо, а в някои случаи и непоследователно,
което ускоряваше обезценяването на националната парична единица. Високата и неравномерна инфлация създаваше ниска степен на доверие към
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стопанската политика в страната, което пък силно
ограничаваше притока на чуждестранни инвестиции.
3. Недостатъчната финансова дисциплина,
както и някои несъвършенства в паричната политика и управлението на банковата система. Всичко
това допринесе за немалко изтичане на и без това
оскъдните капиталови ресурси от страната.
4. Забавената приватизация и неоснователното отлагане на закриването на губещи предприятия.
На практика последните получаваха значителни
кредити, поради липса на каквато и да е друга възможност за оцеляване. Тези кредити обаче не се
превръщаха в нови инвестиции. Обикновено те имаха общо платежно предназначение и не се използваха производително.
Настоящето изследване има за цел да установи в каква степен въведеният валутен борд успя,
още през първите четири години, да спомогне за
осигуряване на така необходимите капитали в реалния сектор. Както ще видим по-надолу, това бе
осъществено не само чрез привличане на допълнителни капитали отвън, но и чрез по-икономично
използване на съществуващите в страната оскъдни ресурси.
Валутният борд и чуждестранните инвестиции
през периода 1998г. – 2001г.
Интересно би било да се проследи притокът
на чуждестранни капитали в българската икономика през горепосочения период, поради следните
причини:
1. Валутният борд е въведен у нас в средата
на 1997г.
2. Горепосоченият период почти напълно съвпада с мандата на едно правителство. Логично е
да се предположи, че по време на управлението на
следващото правителство условията за бизнес са
по-различни. Това е така поради обстоятелството,
че основните реални икономически реформи са вече извършени именно през годините 1998 – 2001.
Освен това, периодът след 2001г. се характеризира с някои промени по отношение на подходи в стопанската политика и приоритети, които оказват влияние върху процесите в реалната икономика. А статистически е трудно да бъде отразено едно такова
въздействие, което бихме могли да наречем “влияние на политическия фактор”. Ето защо би било
целесъобразно тенденциите през периода след
2001г. да бъдат обект съответно на друго изследване.
Като краен резултат за периода 1998г. –
2001г. бихме могли да отчетем, че всички преки
чуждестранни инвестиции в реалния сектор се увеличават чувствително. От 1 417 954,7 хил. Щатски
дол. през 1998г., те са достигнали сумата от
2 524 385,8 хил. Щатски дол. през 2001г. (1).

Бихме могли да установим, че през периода
стойността на чуждите инвестиции нараства средногодишно с 21,18%.
През 2001г. най-висока стойност в размер на
301 799,3 хил. дол. имат холандските инвестиции
(през 1998г. тяхната стойност е 95 366,8 хил.
дол.). Следват ги американските инвестиции
(300 943 хил. дол. за 2001г., срещу 123 000,3 хил.
дол. за 1998г.), тези от Германия (съответно
289 867,4 хил. дол. и 122 736,6 хил. дол.), тези
от Кипър (227 565,2 хил. дол. и 160 592,3 хил.
дол.), от Австрия (225 544,5 хил. дол. и 97 875,2
хил. дол.), от Великобритания (221 110,4 хил. дол.
и 138 756,2 хил. дол.) и от Белгия (195 481,9 хил.
дол. и 98 718,1 хил. дол.) (2).
С най-висок средногодишен растеж, сред позначителните чуждестранни капиталовложения, са
тези от Италия (78,68%), от Холандия (46,76%) и
САЩ (34,71%). Висок е и растежът на френските
инвестиции през периода (34,05%), но, независимо от това, техният общ стойностен размер остава нисък – за 2001г. той е само 44 379,6 хил. дол.
Най-значителен е размерът на преките чуждестранни инвестиции в преработващата
промишленост. През 1998г. той е 789 732,5 хил.
дол., а през 2001г. – съответно 1 238 490,0 хил.
дол. На второ място е техният стойностен размер
в сектора търговия и ремонти. При него стойностите им за същите години са съответно 367 681,3
хил. дол. и 508 455,4 хил. дол. По-нататък следват секторите транспорт и съобщения (89 534,4
хил. дол. и 339 337,4 хил. дол.), операции с имущество и бизнес услуги (77 267,7 хил. дол. и
217 201,2 хил. дол.) и хотели и ресторанти
(34 350,9 хил. дол. и 114 885,0 хил. дол.) (3).
С най-интензивни темпове се разширяват
външните преки инвестиции в секторите снабдяване с електроенергия, газ и вода (от 52,9 хил. дол.
за 1998г., те достигат стойността 13 105,6 хил.
дол. за 2001г.), транспорт и комуникации (средногодишният ръст на стойността им е 55,84%), хотели и ресторанти (средногодишният ръст е
49,49%) и операции с имущество и бизнес услуги
(съответно 41,08%).
В преработващата индустрия средногодишният ръст на чуждестранните инвестиции е само
16,16%, но причина за това е обстоятелството, че
там още в 1998г. техният размер е доста висок
(789 732,5 хил. дол.). Това подсказва, че интересът на чуждите инвеститори към този сектор у нас
е достатъчно голям.
Разбира се, значителна част от всички тези
инвестиции е пряко свързана с приватизацията, която по това време се осъществява сравнително бързо и обхваща много голяма част от всички промиш-
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лени предприятия. Независимо от това, притокът
на свежи пари в една затънала в дългове дотогава
индустрия играе сериозна роля за съживяването на
националната икономика като цяло, а оттам – и за
по-ефективно използване на останалите основни
икономически фактори. Това по-късно довежда и
до откриване на нови работни места в редица
сектори, въпреки че в началото на периода след
въвеждането на валутния борд, по обясними причини, безработицата отбелязва тенденция към увеличаване.
Изменения в размера на външния дълг и неговото обслужване
Макар и да няма пряко отношение към притока на капитали, брутният външен дълг оказва голямо влияние върху предпоставките за осъществяване на икономически растеж. Когато той е твърде
висок спрямо БВП (а случаят с българската икономика е именно такъв), той ограничава сериозно възможностите за осъществяване на висок и продължителен растеж. Това е така, защото значителна
част от брутните доходи, вместо да се реинвестира в икономиката, трябва да се използва за обслужване и погасяване на дълга. В перспектива, при
равни други условия, това би означавало по-високи
данъци, по-малко капиталови ресурси за реалния
сектор, по- ниски доходи и по-висока безработица.
Ако обаче за определен период външният дълг
се намали чувствително, това би насочило допълнителни ресурси към инвестиционното търсене и
потребителските разходи, което би спомогнало за
ускоряване на растежа и увеличаване на доходите.
От друга страна, наред със стимулирането на вътрешното търсене, така биха се създали и предпоставки за увеличаване на агрегатното предлагане,
понеже повече ресурси биха се използвали за технологично обновяване.
В началото на периода брутният външен дълг
отбелязва известно нарастване – от 9 760,2 млн.
Щатски дол. за 1997г., той достига стойността
10 274,3 млн. Щатски дол. за 1998г. Увеличението
се дължи на кредитите, отпуснати от международните финансови институции срещу условието за
въвеждане на валутен съвет. От следващите години обаче той започва да се намалява и достига до
9 903,5 млн. Дол. за 2001г. Фактически средногодишно той се намалява с 0,91%.
Дългосрочният дълг се увеличава и през
1999г., но, в последствие и той започва да спада,
докато накрая, за 2001г. той е в размер на 9 349,8
млн. дол. Спрямо почти всички официални кредитори, като цяло той също отбелязва понижаване до
3 421,4 млн. дол. за 2001г. Като изключение в това отношение може да се посочи, че се увеличава
дългосрочният дълг към Световната банка. Нама-
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лява се дългът по брейди облигациите (4 977,4
млн. дол. за 1998г. и 4 750,0 млн. дол. за 2001г.),
също така и този по други облигации и т.н.
Намаляване регистрира и краткосрочният дълг
– от 998,7 млн. дол. за 1998г. на 553,7 млн. дол.
за 2001г. (4).
Благоприятна картина се наблюдава и при обслужването на брутния външен дълг. Като цяло през
периода стойностният размер на фактическите плащания нараства средногодишно с 6,22% - от
1 194,8 млн. дол. за 1998г. на 1 521,2 млн. дол.
за 2001г. В този контекст трябва да се отбележи,
че се увеличава както размерът на плащанията по
дългосрочния дълг (от 1 029,2 млн. дол. на 1 308,6
млн. дол.), така и на тези по краткосрочния дълг
(от 165,6 млн. дол. за 1998г. на 212,6 млн. дол.
за 2001г.) (5). Действително, по време на разглеждания период, увеличените плащания , като цяло,
намаляват притока на свежи пари към реалната
икономика. В последствие обаче те изиграват положителна роля, дотолкова, доколкото спомагат за
намаляване на бремето на бъдещите плащания и
създават условия за привличане и насочване към
нея на повече капиталови ресурси през следващия
период, както и за тяхното по-ефективно използване. Тук в това отношение известна роля играе и
нарастващото доверие от страна на световния
бизнес.
От друга страна се оказва, че и през периода
1998г. – 2001г. тенденцията по отношение на задържането на капиталови ресурси в страната е доста оптимистична, ако се съди по основните дългови индикатори. И това се отнася не само до съотношението между брутен външен дълг и БВП, което прогресивно се намалява от 80,7% през 1998г.
до 73,1% през 2001г. (за сравнение – през 1997г.
това съотношение е било 94,2%). На основата на
данни от БНБ, националната статистика регистрира сериозно намаляване на съотношението между
брутния външен дълг и експорта на страната – от
171,8% за 1998г. на 131,6% за 2001г. Аналогични
са тенденциите при съотношението между краткосрочния външен дълг и БВП (7,8% и 4,1% за съответните години), а също и при съотношението
между краткосрочния външен дълг и брутния външен дълг (съответно 9,7% и 5,4%) (6).
Паричното предлагане през първите години след
въвеждането на валутния борд
Независимо че общественото мнение обикновено е склонно да свързва валутния съвет с известни рестрикции, включително и по отношение на
кредитораздаването, в действителност това не е винаги така. Защото, в крайна сметка, количеството
на парите при него зависи от постъпленията в съответната чуждестранна валута, спрямо която се
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поддържа фиксиран обменен курс.
В условията на българската икономика първите години след въвеждането на паричния съвет
се характеризират с ускорена приватизация. Както
бе посочено по-горе, наред с други фактори тя допринася за значителен приток на капиталови ресурси отвън. Следователно би трябвало да се очаква
постепенно разширяване на паричната маса като
цяло.
И действително, според данни от БНБ, агрегатът широки пари отбелязва разширяване от
6 814,2 млн. нови лева за 1998г. на 12 600,0 млн.
Нови лева за 2001г. При агрегат М1 данните са
съответно 2 960,8 млн. лв. и 4 884,0 млн. лв. При
квази парите те са съответно 3 426,7 млн. лв. и
7 217,0 млн. лв.
Естествено, това означава чувствително увеличаване на спестяванията, независимо от значителния спад на лихвения процент. Тук известна роля играе нарасналото доверие към банките.
И действително, ако приравним старите български левове от 1998г. към деноминираните левове от 1999г., бихме получили интересна картина.
През 1998г. депозитите на населението са в размер на 2 448 848 млн. лв., които са приблизително равностойни на 2 448,8 млн. Нови лв. През
1999г. те нарастват на 2 915,4 млн. Нови лв., а
през 2001г. достигат сумата от 5 047,3 млн. Нови
лв. Може да се установи, че това разширяване се
отнася за всички компоненти на паричните агрегати,
отразяващи спестяванията. Например срочните депозити нарастват от 1 010,2 млн. Нови лв. за
1998г. на 1653,8 млн. Нови лв. за 2001г. При спестовните депозити изменението е съответно от 292,3
млн. лв. на 548,5 млн. лв. Дори и безсрочните депозити са се увеличили чувствително – от 67,8 млн.
лв. на 300,2 млн. лв. При депозитите в чуждестранна валута изменението е съответно от 1 404,6
млн. лв. на 3 375,0 млн. лв. (7).
През първите години след въвеждането на валутния борд търговските банки намаляват чувствително кредитораздаването. От една страна, това е
една от последиците от ликвидната криза, която
през 1996г. обхваща много банки, и техният брой
се намалява. От друга страна, след въвеждането
на паричния съвет, са повишени критериите за капиталова адекватност. Съдействайки за повишаване на банковата ликвидност, тази мярка има своя
принос по отношение на цялостната финансова
стабилизация. В краткосрочен период тя неминуемо довежда до свиване на кредитораздаването.
Днес обаче едва ли би се намерил финансист, който да не е съгласен с концепцията, че в дългосрочна перспектива тя се отразява положително върху
рентабилността на банковата система (8).

В крайна сметка, по-късно, през следващите
години, кредитораздаването отново се разширява
и постепенно се достига до кредитната експанзия
през годините 2004 - 2005г. Причината за това не
е единствено в привличането на реномирани чуждестранни банки на българския паричен пазар.
Значително влияние оказва и мобилизирането преди това на значителни допълнителни ресурси поради увеличаването на спестяванията, които се насочиха към реалния сектор.
Ограниченото енергийно потребление като допълнителен източник на капиталови ресурси
Доколкото през последните години у нас е имало разисквания относно икономическите аспекти на
енергетиката, те са били главно по отношение на
цените на електроенергията и на топлофикацията.
В интерес на по-пълния анализ би трябвало да се
отговори и на въпроса - дали и доколко през първите години след въвеждането на валутния съвет е
намалено потреблението на енергийни ресурси.
Защото, при равни други условия, едно по-икономично използване на енергията също така би създало известни предпоставки в мащаба на цялото
национално стопанство да бъдат отделени допълнителни ресурси за инвестиции в реалния сектор.
В крайна сметка, от макроикономическа гл. т. поикономичното използване на енергията би означавало и по-ефективно използване на капиталовите
ресурси.
Прави впечатление фактът, че общото крайно
потребление на енергийни ресурси е спаднало от
9 786 хил. т нефтен еквивалент през 1999г. на 9
500 хил. т нефтен еквивалент през 2001г. Наред с
това има известно разширяване на не енергийното
потребление на енергийни ресурси - от 1 042 хил.
т за 1999г. на 1 087 хил. т за 2001г. Затова пък
тяхното енергийно потребление се е намалило осезаемо - от 8 744 хил. т на 8 413 хил. т петролен
еквивалент. При това е регистриран спад при нефтопродуктите (от 3 391 хил. т на 3 114 хил. т), при
природния газ (от 880 хил. т на 778 хил. т), при
такива енергийни суровини, като кокс, брикети, катран и др. (744 хил. т и 611 хил. т), а също така и
по отношение на топлоенергията (съответно 954
хил. т и 934 хил. т). За сметка на това се наблюдава известен ръст в енергийното потребление на въглища (317 хил. т и 326 хил. т), на електроенергия
(2 049 хил. т и 2 109 хил. т). В същото време отбелязва ръст и енергийното потребление на биомаса
и промишлени отпадъци (от 407 хил. т на 541 хил.
т) (9). От една страна, това също може да се разглежда като стремеж към по-икономично използване на ресурсите. От друга страна, би следвало все
пак да се държи сметка и да се установи евентуал-
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ният размер на екологичните щети, ако в случая
такива съществуват.
Интересни тенденции отразяват и измененията в структурата на крайното енергийно потребление. Прави впечатление, че относителните дялове на цели икономически сектори, като индустрия,
транспорт и селско и горско стопанство почти не
се изменят през периода 1999г. - 2001г. От друга
страна, делът на домакинствата се е намалил, но
сравнително слабо - от 25,7% на 24,2% (10).
Тези данни показват, че известна част от икономиите са реализирани от домакинствата. Но тъй
като през този период е постигнат известен икономически растеж, може да се направи извода, че и
по отношение на производственото потребление са
осъществени немалко икономии на енергия. Една
от причините за това е увеличаващият се дял на
някои производства, за които е характерен по-нисък разход на енергийни ресурси.
Общият извод, който би могъл да бъде
направен, е, че през периода 1998г. - 2001г. към
реалната икономика се насочват значими капиталови ресурси. Голяма част от тях са в следствие
на привличаните външни инвестиции. Същевременно немалък стойностен размер имат и свободните парични ресурси, мобилизирани чрез банковата система, поради растящите доходи, а също и
поради увеличаващото се доверие на населението
към банките. Известна роля в това отношение играят и подобрените условия за бизнес, както и относително по-икономичното използване на ресурсите.
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ABSTRACT
The author examine the acute deficit of the capital resources, as a most important problem of the Bulgarian
economy. The main efficient of the exhausting of the resources, during the eighty, as well as the unrational use of the
meagre resources during the 1990-1996.
The Currency Board contributes to a considerable influx of external investments; still the first four years. Besides
they form conditions to more economically use of the resources in the country. In this case it forms the necessary
preconditions for an animation in the real sector.
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ИЗИСКВАНИЯ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА УПРАВЛЕНИЕ
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Икономически ръст може да бъде постигнат чрез управление на взаимодействието между стопански цели,
общество и околна среда.
Всяко предприятие, което иска да се наложи като конкурентоспособен партньор в световен мащаб ще
постигне успех, ако стратегията му е насочена към осигуряване на устойчиво развитие и се стреми към висока
степен на организираност на управлението. То трябва да има ясна стратегия за развитието и успешното внедряване на програма за постигане на устойчивост във всичките си дейности. Само по този начини в дългосрочен
план предприятието може да използва възможностите, които предоставя глобализацията и се утвърди като фактор на пазара.
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Същност на проблема
Прегледът на литературата [1, 2, 3, 10, 11,
12] показва, че понятието устойчиво развитие няма едно единствено значение. Разбирането за устойчиво развитие се е формирало през призмата
на различни гледни точки, което е довело до многобройни и често взаимно изключващи се становища.
Според някои автори самото понятие устойчиво развитие и по-специално свързваните с него характеристики на “околната среда” и “развитието”
пораждат противоречие [11, 12]. Проблемите, произтичащи от въздействието на околната среда като външен фактор, поставят въпроса за: “ограниченията на хората, породени от природата”, докато развитието акцентира върху “потенциала за материалното развитие на човечеството скрит в природата”.
В настоящия доклад под устойчиво развитие
ще се разбира изграждането на такава икономическа система, която да доведе до посрещане на
потребностите на всички заинтересовани страни1
по такъв начин, който спомага за опазване на околната среда и гарантира постигане на социална
справедливост.
Концепцията за устойчивото развитие се
използва, за да мотивира различните политически,
правни и икономически инициативи, които търсят
решение на социални, екологични и икономически
проблеми, с които ние се срещаме като жители на
нашата планета [2].
Това произтича от схващането, в основата на

доклада Brundtland [13], че развитието на човечеството води до резултати, които оказват влияние върху икономиката, околната среда и социалните
отношения. Основна цел на развитието е задоволяване на важните за хората потребности. Трябва да
се отбележи, че акцентът е едновременно и върху
настоящото и върху бъдещите поколения.
Въпреки липсата на конкретно становище по отношение същността на понятието устойчиво развитие е ясно, че то засяга важни за дейността на всички
предприятия фактори. Това налага съвременните
предприятия да се стремят към осигуряване на такава организация на управление, гарантираща в максимална степен постигане на изискванията, към
които концепцията за устойчиво развитие насочва
вниманието.
Изисквания към стратегическото управление с оглед постигане на устойчивото развитие
В условията на съвременната икономика постигането на постоянен ръст на стопанската дейност
от предприятията може да бъде осигурено чрез умелото съчетаване на стопанските цели с потребностите на обществото и изискванията на околната
среда.
Глобализацията, в резултат на бурното развитие на комуникационните технологии, разкрива нови перспективи за развитие на предприятията, но и
поставя редица предизвикателства: различни
пазари, нови форми на организация на стопанската дейност, които изискват прилагането на различни подходи.

1 Заинтересовани страни (stakeholders) – Този термин обхваща тези индивиди или групи, които оказват
влияние върху организацията или организацията има влияние върху тях като: клиенти, служители, партньори,
доставчици, обществото, в което функционира предприятието и тези, които имат финансово участие в
организацията.
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Поради динамичните промени в макрорамката е трудно да се даде едно универсално решение
за успешна стратегия в отговор на изискванията на
устойчивото развитие.
За постигане на траен успех и гарантиране
на устойчиво развитие в дългосрочен план всяко
предприятие трябва да се стреми към постигане
на високи стандарти в ежедневната си дейност. Това
е възможно чрез осигуряване на подходяща организация на управление. С цел да се постигне стабилен дългосрочен растеж предприятията трябва:
• да подобряват непрекъснато организацията
на управление на стопанските и производствените
процесите на всички йерархични равнища в съответствие с променящите се изисквания на външната и вътрешната среда;
• да поддържат и подобряват доброто си име,
доверието на пазара, стойността на търговската
марка и надеждността на предлаганите продукти
или услуги в очите не само на клиентите, но на
всички заинтересовани страни;
• да подобряват управлението на процесите,
които оказват въздействие върху околната среда и
да насочват усилията си към рационално използване на природните ресурси с цел да се намалят
разходите;
• да привлекат и задържат водещите специалисти и да се стремят към подобряване на производителността чрез подходяща мотивация на
служителите.
Всичко това налага стремеж към по-голяма
прозрачност на дейността и засилване на комуникациите и диалога между всички участници в стопанската дейност на предприятието.
От стратегическа гледна точка правилното провеждане на изброените по-горе дейности е необходимост за всяко предприятие, но те са жизнено важни за стопанските организации, пряко засегнати от
изискванията на глобализацията. За да постигнат
необходимия растеж и конкурентно предимството
предприятията трябва да имат ясна стратегия за
развитие и стабилна програма за осъществяване
на цялата си дейност, съобразени с изискванията
на устойчивото развитие и процесите на глобализацията.
Все повече предприятия използват системи за
отчитане на постигнатите резултати, които са изградени на базата на основните елементи, свързани с устойчивото развитие, а именно социално, екологично и икономическо въздействие в резултат от
дейността на предприятието [3]. Това налага тези
фактори да се използват и като основа при формиране на фирмената стратегията. В условията на
съвременната икономика тези фактори оказват водещо влияние върху постигането на печалби и оси-
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гуряване на растеж на предприятията.
Глобализирането на потоците от капитал и съвременните финансови инструменти са създали необичайно противоречие и от гледна точка на околната среда и социалното общество. Печалбата и
ръстът на дейността, а не алтруизма са причината
за вграждане на инструментите на устойчивото развитие в стратегията [3].
Това поставя пред управлението на предприятията сложната задача да се справят с един, пораждащ противоречия проблем, за да постигнат желания растеж. А именно да се стремят умело да
балансират взаимодействието между постигането
на стопанските цели на предприятието с изискванията на околната среда и обществото.
Възможности за осигуряване на устойчиво развитие посредством съвременните системи за управление
От възникване на индустриалното производство до наши дни са разработени различни средства,
насочени към подобряване на организацията на управление на предприятията. Решенията, които предлагат повечето от тях са повлияни от специфичните особености на съответната функционална област на управление, както и от степента на развитие на теорията и практиката в периода на тяхното
създаване. Те са обединени от една обща цел –
оптимизиране на стопанската дейност и реализиране на положителен икономически резултат.
В съвременната икономика качеството на продукцията се превръща в необходимост за гарантиране на ефективността и ефикасността на стопанската дейност и в основна възможност за задоволяване на потребностите на клиентите, осигуряване на необходимия ръст и траен стратегически успех на предприятието. Колкото качеството е по-близо до това, което би искал да получи клиентът, толкова по-големи са възможностите на предприятието за постигане на растеж и устойчивост. Поради
тези причини едни от най-успешните съвременни
методи за усъвършенстването на организацията на
управление са свързани със създаване на ефективни системи за управление на качеството.
С оглед решаване на проблемите, поставени
от изискванията на устойчивото развитие, съвременните предприятия трябва да се стремят към реализиране на максимален финансов резултат при
максимално удовлетворяване на потребностите на
клиента.
Серията стандарти ISO 9000:2005 [7] е разработена, за да подпомогне организации от всякакъв
вид и големина да внедрят и използват ефективни
системи за управление на качеството. Важна особеност на ISO 9000:2005 е, че се обръща сериозно внимание за съответствие с международната
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система от стандарти за управление на околната
среда ISO 14 000 [8], за да могат да се внедрят
заедно.
Стандартите ISO могат да се разглеждат като необходимия минимум за осигуряване на основните изисквания, които гарантират постигането
на заявеното в техническите условия качество. Те
имат за задача по-скоро да допринесат за равнопоставеност на участниците на пазара, а не да осигурят конкурентно предимство.
Постигането на тази цел до голяма степен се
предопределя от организацията на управление на
предприятията.
Важен индикатор за успеха на организацията
на управление на предприятията в съвременната
икономика са наградите за качество и създадени-

те към тях модели за „съвършенство”. По подобие
на американската национална програма и награда
за качество MBNQA [9] са създадени японска награда за качество (JQA –Japan Quality Award) [5],
европейска награда за качество на Европейската
фондация за мениджмънт на качеството (EFQM –
European Foundation for Quality Management) [4] и
др.
Критериите, които използват тези модели,
програми и награди за качество, за оценяване на
предприятията (Таблица 1) отчитат основните проблеми, свързани с устойчивото развитие. Те отразяват не само влиянието на основните фактори на
външната и вътрешната среда, а оценяват и качеството на организацията на управление.
Моделите за „съвършенство” дават възмож-

Таблица 1. Критерии на наградите за качество в САЩ, Япония и Европа

№

MBNQA (САЩ)
Ръководство
Стратегическо планиране

3.
4.

Ориентация към клиента и
пазара
Измерване, анализ и
управление на знанието

5.

Ориентация към човешките
ресурси

6.

Управление на процесите

7.

Стопански резултати

8.

-

JQA (Япония)
Визия на управлението и
ръководство
Стратегическо планиране и
развитие
Разбиране на клиента и пазара
и предприемане на действия
Обмен и използване на
информацията
Развитие на човешките
ресурси и създаване на среда,
която стимулира обучението
Управление на процесите
Резултати от дейността на
предприятието
Удовлетвореност на клиента

ност на предприятията да се самооценят и да определят насоките за усъвършенстване на управлението си. Основна задача на тези модели е определяне и разпространяване на най-добрите управленски практики и осигуряване на устойчиво развитие и непрекъснат стремеж към усъвършенстване
на организацията на управление на предприятията.
Разликата между серията стандарти за системи за управление на качеството и управление на
околната среда ISO, и моделите за „съвършенство” е в обхвата на приложението им. Серията стандарти ISO съдържа изисквания към системите за
управление на качеството и указания за подобряване на дейността и резултатите. Моделите за „съвършенство” включват критерии, които позволяват
да се направи количествена оценка на дейността
на предприятието и на постигнатите резултати [2].
Критериите за оценка са насочени към диагностициране на организацията и управлението на

EFQM (ЕС)
Ръководство и постоянство в
преследването на целите
Развитие на отношенията с
партньори
Ориентация към клиента
Непрекъснато обучение,
иновации и усъвършенстване
Развитие на персонала и
ангажирането му с целите на
предприятието
Управление на процесите чрез
фактите
Отчитане на резултатите
Отговорност към обществото

предприятието, определяне и проследяване на всички важни резултати от дейността му като клиенти,
продукти, финанси, човешки ресурси, ефективност
на стопанската дейност, както и социалната отговорност към обществото. Тяхното използване определя насоката, в която трябва да се търсят решенията за усъвършенстване на организацията на
управление на предприятията, с оглед постигане
на устойчиво развитие. Основният им недостатък
е, че те не осигуряват средства, с чиято помощ това може да бъде постигнато. Следователно, моделите за „съвършенство” отразяват степента, в която се е подобрила организацията на управление
на предприятията.
В края на ХХ век системите за управление на
качеството се налагат като средство, което в найпълна степен спомага за усъвършенстване на организацията на управление на предприятията с оглед постигане на устойчиво развитие.

Изисквания на устойчивото развитие към ...

Системите за управление на качеството TQM
и „ШЕСТ СИГМА” [6] водят до практически
решения, свързани с подобряване на качеството в
дейността на предприятието, отчитайки изискванията на устойчивото развитие като основен фактор
в съвременната икономика.
Изводи
В резултат на все по-силното влияние на основните елементи на устойчивото развитие върху
стратегическото планиране в предприятията може
да се доразвие основната цел на предприятията:
реализиране на максимален финансов резултат при
максимално удовлетворяване на потребностите на
клиента чрез непрекъснат стремеж към изпълнение на изискванията за осигуряване на устойчиво
развитие.
Устойчивото развитие е свързано със своевременно реагиране на постоянно изменящите се
изисквания и потребности на клиента. Това на практика се реализира, чрез прилагане на стандартите
ISO, системите за управление на качеството и наградите за качество.
„Устойчиво отговорното поведение ще бъде
водещия стратегически фактор за успеха на стопанските предприятия през този век” [1].
Ефикасността на управлението е концентриран израз на степента, в която е постигнато устойчиво развитие. То показва способността на предприятията да постигнат баланс между влиянието на различните фактори. Чрез прилагането на стандартите ISO, съвременните системи за управление на
качеството и наградите за качество се осигуряват
необходимите условия за постигане на такава организация на управление на предприятията, която
да съответства на изискванията за устойчиво развитие.
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REQUIREMENTS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO THE
MANAGEMENT ORGANIZATION
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ABSTRACT
Each company which wants to establish itself as competitive partner in world scale will achieve success if its
strategy is directed towards the achievement of sustainable development and if it is focused towards the achievement
of high level of the organization of management. It must have a clear strategy for the development and for the successful implementation of a program directed towards the achievement of sustainability in all activities. Only in this way in
long term it can benefit from the uses from globalization and strengthen its position as a factor on the market.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИОННИТЕ НАГЛАСИ НА
ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ
Камелия Вунова
Международен колеж-Албена
В най-общ план, докладът представлява теоретично и приложно изследване на мотивационните нагласи на
българските предприемачи. В резултат на критичен анализ на емпирични проучвания в хронологичен ред за
периода 1990-2006г., се правят важни изводи за структура и специфичните национални особености на нагласите на българските предприемачи в процеса на присъединяване на страната ни към ЕС.
Ключови думи: мотивация, предприемачество, предприемач.
Key words: motivation, enterpreneurship and entrepreneur.

Относно същността и значението на мотивационните нагласи на предприемачите
Потребностите и интересите, от една страна,
и особеностите на конкретната ситуация, от друга
страна, във взаимодействие помежду си формират един от важните елементи на мотивационната
структура, а именно – мотивационните нагласи.
Тяхното изучаване в теоретичен и практико-приложен аспект позволява да се характеризира предразположеността, ориентацията или склонността на
предприемачите като субекти на управление да
предприемат или не дадена предприемаческа активност при определени условия на средата.
Същевременно, следва да подчертаем, че в съдържателно отношение, мотивационните нагласи се дефинират от учени и изследователи по различен
начин. В резултат на това се откроява теоретична
дискусия по редица въпроси, като например: възможно ли е смесване на мотивационната нагласа
с мотивацията въобще и оправдано ли е отъждествяването на нагласите за определено поведение с
резултатите от това поведение. Последното посочено предизвикателство към научната мисъл има
и конкретно отношение към ,,нестихващите спорове” в предприемаческата теория, където един от
централните въпроси се свежда до водещата позиция на поведенческия подход и на личностно – мотивационния1 . Ето защо, една критична оценка на
това, що е мотивационна нагласа, е полезен ход,
най-малко за целите на настоящото изследване.
Една от най-често използваните дефиниции за
мотиваоционна нагласа е тази на М. Фишбайн2 , а
именно: ,,Нагласата е научено предразположение
към реакция (отговор) по един вътрешно съгласу-

ван благоприятен или неблагоприятен начин спрямо даден обект”. Това определение съдържа три
съществени за нашето обсъждане страни:
Първо. Не съществуват придобити по рождение нагласи, напротив – нагласите са нещо, което
предприемачите придобиват чрез научаване.
Второ. Нагласите представляват само един от
двигателите на предприемаческото поведение. В този смисъл, тяхното изучаване представлява опит
да установим променливи, въз основа на които да
предскажем реално или бъдещо предприемаческо
поведение.
Трето. Нагласата е вид отношение на предприемача, което е вътрешно съгласувано, следователно сравнително устойчиво във времето.
За разбиране природата на нагласите служат
и т. Нар. ,,постулати на мотивационната нагласа”.
Те са синтезирани от Х. Екщайн по следния начин3 :
Първи постулат: Постулат за ориентираното
действие – обществото не реагира непосредствено на ситуации, а чрез посредничеството на нагласи (ориентации). По същество, те са общи предположения за действие по определен начин в определени множества от ситуации. Такива предразположения моделират действието. Мотивационните нагласи не са мотиви, последните са специфични, а
ориентациите – общи предразположения. Мотивите
произтичат и са израз на нагласите;
Втори постулат: Постулат за ориентираната
променливост – нагласите се изменят във времето и не са просто субективни отражения на обективните условия. Промяната им означава, че това,
което ги е формирало – условията на средата се
проявяват под формата на каузална променлива;

1 Т По този въпрос вж. по-подробно: Тодоров, К. Стратегическо управление в малките и средните фирми
- теория и практика. Том 1, изд. ,,Ciela”, София, 2001, с. 83-87.
2 Fishbein, M. Attitudes, Intention and Behavior. Addison – Wesley, 1975, p. 6.
3 По този въпрос вж. по-подробно: Eckstein, H. Culturalist Theory of Change. Princeton, Princeton University
Press, 1988, p.790-792.
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Трети постулат: Постулат за културното усвояване – нагласите не се придобиват по някакъв
автоматизиран начин, те се научават. Научаването
става чрез две основни форми – явна (явно знание)
и неявна (неявно знание)4 ;
Четвърти постулат: Постулат за кумулативната социализация –научаването се разглежда продължаващо през целия живот. Ранното научаване
се възприема като вид филтър за по-късното възприемане на мотивационните нагласи.
От теоретична гледна точка, интерес представлява и изследването на структурата на мотивационната нагласа на българският учен – Ив. Кълвачев5 Според автора, съществуват четири нива на
проявление на нагласата, а именно: фиксирани
нагласи, (резултат от взаимодействието на нисши
потребности и елементарни ситуации и които регулират импулсивното поведение); социални фиксирани нагласи (обектни и ситуационни); обща насоченост на интересите (нагласи, продиктувани от
социалната среда); и ценностни ориентации, представляващи висшето равнище на мотивационните
нагласи. Обобщено, според представените по-горе виждания от страна на български и чуждестранни изследователи, смесването на мотивационната
нагласа с мотивацията е неоправдано. От тази позиция, можем да заключим, че мотивационните нагласи на предприемачите са само един от елементите на мотивацията, които е сравнително устойчив
във времето, бива научаван и променян в резултат
на промените в средата. Същевременно, нагласите са фактор, който моделира в една или друга степен предприемаческото поведение, но резултатите от това поведение, са многофакторно обусловен индикатор на успешното или неуспешното
управление.
Специално внимание от управленска гледна
точка заслужават нагласите като ценностни ориентации на предприемачите, защото според представените по-горе теоретични концепции именно те
служат като най-висш критерии при избор на предприемаческо поведение. В този смисъл, целта на
настоящата статия е изследва в емпиричен план
ценностните ориентации на предприемачите в хронологичен аспект, във основа на което да се изведат насоки за по-конкретното диагностициране на
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предприемаческото мислене и поведение. В методологичен план, изследването се основава на емпиричен материал на проведени изследвания на
предприемаческата практика в нашата страна за
периода 1990 – 2006 година. Техният критичен
прочит позволява извеждането на обобщаващи анализи и оценки по интересуващата ни проблематика.
Мотивационни нагласи на българските предприемачи при стартиране на бизнес – емпирични доказателства
От 1989 година насам, редица изследвания в
страната открояват значението на ценностните ориентации в предприемачеството. Тяхното проявление и роля при стартирането на бизнес се установява посредством проучване на мотивационните
нагласи, обуславящи предприемаческата инициатива.
В това отношение, емпирично социологическо изследване, проведено в периода 1990-1992 година установява, че ,,важна причина” за вземане
на решение за предприемачество е ,,желанието за
изява и реализация на собствените идеи” (69%).
Редом до посочената нагласа се нареждат приоритетите: ,,стремеж за по-високи доходи” (69%),
,,подходящ момент за бизнес начинание” (57%),
,,обществена значимост на предприемаческата
дейност” (54%)6 .
Изследване, организирано година по-късно,
сочи сходна ценностно- мотивационна структура.
Първостепенна нагласа на българския предприемач
е ,,стремежът му да бъде самостоятелен” (93%).
На второ място анкетираните лица посочват ,,желанието за самоизява на професионални и личностни качества” (87%). Едва на трето място се позиционира ,,желанието за получаване на по-високи
доходи” (79%), следвано от мотивите - ,,принос за
възраждане на националната икономика” (77%) и
,,завоюването на известност и уважение в обществото“ (66,5%)7 .
Резултатите от емпирично изследване, проведено през 1994 сочат, че предприемаческият избор се обуславя най-вече от възможността за ,,изява
на инициативността и творчеството” (79%), както
и от ,,желанието за по-високо заплащане” (73%).
На следващите две места са представени мотивационните нагласи - ,,независимост” (63%) и ,,отго-

4 Относно формите на проявление на знанието вж. по-подробно: Коев, Й. Българското предприемачество:
процесни характеристики и епистемиологичен анализ. ИК Стено, Варна, 2006.
5 Кълвачев, Ив., Св. Ставрев. Мотиви и морал на управленското поведение. Изд. Георги Бакалов, Варна,
1983, с. 85.
6 Вж. по-подробно: Давидков, Цв. Новите предприемачи. Резултати от емпиричното социологическо изследване ,,Частния бизнес в България. Изд. Софи-Р, София., 1993, с. 48.
7 Вж. по-подробно: Пъчев, П. Българският предприемач в профил и аванс..// Икономика, 6/1992, с. 1718.
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ворност в работата” (31%)8 .
Изследване на проект ЕСБИД, УНСС, проведено през 1994-1995 година подрежда водещите
мотивационни фактори, характеризиращи стартирането на собствен бизнес по следния начин: ,,независимост” (57.3%), ,,пари/доходи” (27.1%),
,,икономическа принуда” (18.8%), ,,самоизява”
(17.7%), ,,статус/престиж” (7.3%), ,,контрол/
отговорност “(4.2%)9 .
В изследване - ,,Развитие на малките и средните предприятия в България”, проведено през 1996
година се установяват ценностните ориентири за
предприемачество. Съобразно резултатите от изследването водещ ценностен приоритет на предприемача е ,,независимостта”, следван от ,,стремежа към изява”, ,,по-високите доходи” и т.н. (вж. таблица 1).

Проучване, проведено през 1997 година от
,,Института за маркетинг и социални изследвания”
сочи, че водещите фактори за предприемачество
са: ,,желанието за независимост” (73%), ,,изявата
на творческите способности” (53%), ,,личната отговорност пред себе си и обществото” (49%), както и ,,желание за високи доходи”(37%)10 .
Повтореното през 1997 година изследване:
,,Частният бизнес в България” също представя на
мотивите, обуславящи предприемаческия избор (вж.
таблица 2).
В изследване под ръководството на професор
М. Драганов - ,,Българинът и частния бизнес 1993
–1999г.” значимите предприемачески ценностни
нагласи са класифицирани по следния начин (вж.
таблица 3):.

Таблица 1. Мотивационни нагласи при започване на предприемаческа дейност

Мотив
Независимост
Стремеж към изява
По-високи доходи
Проверка на собствените възможности
Вярата в демократичните промени
Друго

Дял в %
43.0
21.7
15.8
7.8
6.4
5.3

Източник: Развитие на малките и средните предприятия. ССИГ и Институт за пазарна икономика, София,
1996, с. 72-74.

Таблица 2. Мотиви за предприемаческа дейност
Какво Ви накара да се захванете с частен бизнес?

Много важна причина
1991

1997

В частния бизнес мога да печеля повече

69

59

Лична изява, реализация на собствените идеи

69

60

Да докажа, че съм по-некадърен от другите

40

30

Моментът е подходящ за завоюване на бизнес територия

57

37

Източник: Давидков, Цв. Предприемачът. Резултати от емпирични социологически изследвания: ,,Частният
бизнес в България 1991” и ,,Частният бизнес в България, 1997”. УИ ,,Св. Климент Охридски”, София, 2002, с.
19.

8 Вж. по-подробно: Николов, Ст. Ценностна система и мотивация на предприемачите от българския трети
сектор. // Социологически преглед, 2/1994, с. 88-89.
9 Вж. по-подробно: Тодоров, К. Предприемачество и дребен бизнес. Изд. Мартилен, София, 1997, с. 81.
10 Вж. по-подробно. Цветков, Хр. Промяната на труда – елемент на субективния фактор. Сборник статии
Човешкият фактор в прехода към пазарна икономика. Изд. Офсет-експрес, Варна, 1997, с. 49-50.
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Таблица 3. Ценности на предприемача
Ценности
1993
70.2

1999
31.7

Парите

53.9

79.6

Семейството

41.1

57.1

Човечността в отношенията

31.3

29.8

Труда
Професионалните знания и умения
Свободата на инициативата
Властта
Образованието
Развлеченията
Не мога да преценя

31.2
15.2
14.7
9.5
2.2
1.8
1.6

19.7
12.2
21.3
2.9
4.2
1.2
0.3

Здравето

Източник: Драганов, М. (Съставителство и научна редакция). Българският частния бизнеси кризата. БАН,
София, 2001, с. 26.

В ,,Доклад за малките и средните предприятия 2000 - 2002г.” сред основните нагласи за стартиране на собствен бизнес се посочват: ,,липса на
алтернативни източници на доходи” (54%), ,,желание за независимост” (54%) и ,,лична реализация”
(38%). При собствениците на новосъздадените фирми за периода 2000-2001 година, най-значим ценностен ориентир е ,,желанието за независимост”11 .
От страниците на националната преса става

ясно, че за 2003 година, ,,семейството” се определя ката най-важната ценност в живота на предприемачите (42.5%). След нея се нареждат ,,професионалната реализация”, ,,успехите на децата”,
,,парите” и ,,общественото положение”12 .
Проведеното през 2004г. изследване, позиционира по значимост ценностите нагласи при започване на собствен бизнес по следния начин (вж.
таблица4).

Таблица 4. Ценностни нагласи на предприемача при започване на бизнес
Ценностна
нагласа с
голямо
значение

Ценностна
нагласа с поскоро голямо
значение

Ценностна
нагласа с поскоро малко
значение

Ценностна
нагласа с
малко
значение

Трудолюбие
Отговорност за семейството

82.1
81.2

15.1
15.2

.
3.6

2.8

Справедливост

75.5

22.9

1.4

72.3
70.8

21.1
21.2

3.9
3.9

.
2.7
1.4

100

Независимост
Себереализация
Свобода на избор

63.0

23.0

10.6

3.4

100

Защита на частна собственост

53.6

27.7

10.7

7.9

100

Спестовност

50.3

31.3

13.0

5.3

100

Икономия на време

49.7

20.6

25.5

4.2

100

Защита интереса на другите
Защита на конкуренцията
Свобода на печата

48.4
45.9
44.1

41.4
27.0
20.5

10.2
11.4
14.9

.
15.4
20.5

100
100
100

Скромност

43.7

34.6

16.2

5.5

100

Право на съдебна защита
Грижа за природата

36.4
27.5

38.4
28.9

15.0
28.0

10.2
15.6

100
100

Какво беше значението на
посочените ценности при
започване на Вашия бизнес?

.

Общо
100
100
100
100

Източник: Вунова, К. Изследване на релацията ,,предприемаческа култура – предприемачески избор” на
примера на предприемачи от Североизточния район. СНС по управление, Докторат, София, 2004г.
11 по-подробно: Доклад за малките и средните предприятия 2000 – 2002г. АМСП, София, 2002, с. 67-68.
12 Вж. по-подробно: Кючуков, С. Бизнесът ни е неук и глухоням. // Стандарт, бр. 4047, 2004, с.1-2.
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Таблица 5. Съотношение на водещата значимост на нагласите – базисен индекс

Съотношение на
водещата значимост

Нагласа - показател
Желание за придобиване на власт
Желание да съм обект на всеобщо внимание

2.3 % = 1.00
9.6 % = 4.17

Желание за подпомагане на другите

12.2 % = 5.30

Желание за придобиване на обществен престиж
Осъзнах, че съм различен от другите

16.7 % = 7.26
18.1 % = 7.86

Желание за доказване: пред приятели, роднини, колеги и пр.

19.9 % = 8.65

Желание за придобиване на богатство

22.0 % = 9.56

Друго
Осъзнах стремежа си за самоизява
Готовност за приемане на предизвикателството от новото
Желание за самостоятелност и независимост
Готовност за промяна, за развитие

25.7 % = 11.1
40.0 % = 17.39
50.3 % = 21.8
63.3 % =27.52
64.2 % = 27.91

Източник: Коев, Й. Българското предприемачество: процесни характеристики и епистемиологичен анализ.
ИК Стено, Варна, 2006 г .

Водещите нагласи на предприемачите от малкия бизнес са предмет на изследване и от българския учен – Й. Коев. Проучванията на автора показват промяна на нагласите на предприемачите през
последните 15 години в процеса на присъединяване на страната ни към европейското икономическо
пространство (вж. таблица 5).
Въз основа на хронологичния преглед на проведените в страната емпирични изследвания за период от 15 години, можем да анализираме:
• Мотивационните нагласи на българските
предприемачи се оказват твърде разнообразни имат рационален и културен характер. Така наречените нагласи с рационален характер раци се
обуславят от фактори като ,,икономическа принуда” и ,,желание за по-високи доходи”. От своя
страна, ценностите като ,,независимост”, ,,себереализация”, ,,отговорност”, ,,себеизява” и пр. се
проявяват като ценностни нагласи за предприемачество. В 3/4 от представените проучвания, изборът се предопределя от културните ценности на
предприемачите, съответно в 1/3 от изследванията,
първостепенно значение имат рационалните
мотиви.
• Изследванията, проведени от 1997 година
насам ни дават основание да смятаме, че решението за стартиране на собствен бизнес на предприемачите е обусловено най-вече от ценностните нагласи като: ,,независимост”, ,,отговорност пред се-

бе си и обществото”, ,,себереализация” ,,трудолюбие”, ,,готовност за промяна и пр.
Обобщаващ анализ и заключение
Политиката и усилията на Европейската комисия по отношение на развитието на МСП и предприемачеството в България намират концентриран
израз в Планът за действие13 . Той представлява
своеобразен ,,дневен ред” за Европейския съюз и
включва определени базови насоки за действие, а
именно:
• Подхранване на предприемаческата нагласа;
• Подкрепа на повече хора да стават предприемачи;
• Насочване на предприемачите към растеж
и конкурентноспособност;
• Подобряване на финансирането на предприемачите;
• Създаване на ,,по-приятелска” регулаторна
и административна среда за МСБ.
Въз основа на направения теоретико-приложен
анализ, можем да заключим, че предприемаческите нагласи се характеризират с определена историчност и конкретност. Поради тези съображения,
тяхното изследване и анализ има важно значение
за синхронизиране на Планът с конкретните особености на предприемаческата среда и специфичните културни реалности в нашата страна. В тази

13 По този въпрос вж. по-подробно Коев, Й. (Съставител и научен редактор). Малкият бизнес: справочник
почти за всеки. Стено, Варна, 2006, с. 30-31, както и Action Plan: the European agenda for Entrepreneurship.
2004, European Commission, Brussels, p. 6.
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насока, обобщенията относно предприемаческите
нагласи в процеса на присъединяване на България
към европейското икономическо пространство, се
свеждат до:
Първо. При стартиране на собствен бизнес в
България предприемачите имат изградена ценностна система с разностранни параметри - от една
страна се наблюдава водещата роля на традиционни ценности, идващи от постмодерното общество
(,,трудолюбие”, ,,отговорност за семейството” и
,,справедливост”), а от друга, се отбелязва приоритетното значение на ценности на така нареченото
либерално общество (,,независимост”, ,,себереализация”, ,,свобода на избор”, ,,защита на частната
собственост”, ,,защита на конкуренцията” и пр.).
Посоченото диференциране на традиционни и помодерни ценности на пръв поглед може да остави
впечатление за противопоставяне. В действителност, става дума за доминанти на предприемаческото мислене и поведение, а не за взаимно изключващи се ценности.
Второ. В не малка част от изследванията, ,,отговорността за семейството” се определя като водещ добродетел в ценностната система на предприемача. В същото време, за разлика от традиционните до скоро форми на семейна организация,
семейната институция днес има нов смисъл и
съдържание. В съвремието ни семейството се превръща в основа на икономическия живот, поради
факта, че регистрираните частни фирми при започване на дейността в България в не малка степен са семейни или основани на родови отношения.
Един от основателите на научната школа
,,Управление чрез ценности” - Б. Киркеберг по този
въпрос е на мнение, че подобен ценностен ориентир е нехарактерен за западното корпоративно общество и в този смисъл, авторът отбелязва: ,,Западът може да се научи много от Източна Европа,
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особено що се отнася до семейните ценности”14 .
Съществуват и позиции, които защитават тезата,
че значимостта на семейните ценности в период
на преход е показателен за наличие на ценностен
вакуум в нашето общество.
Трето. ,,Независимостта”, ,,себереализацията” и ,,свободата на избор” са ценностни ориентири, но не и дадености, които предприемачът автоматично получава като член на една група или
едно общество; те са ценностни нагласи, които
трябва в голяма степен да бъдат извоювани и научени в реална предприемаческа среда. В тази
връзка, предприемачите се нуждаят от подпомагаща ги, конструктивна среда и специално отношение от страна на Държавата и Общността.
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ABSTRACT
The article includes theoretical and empirical research of the motivation orientations of the Bulgarian entrepreneurs. The research is being carried for 1990-2006 year. The national specific of Bulgarian entrepreneurs in the
process for integration to EU is given.

14 Киркеберг, Б. Управление чрез ценности. // Мениджър, бр. 42, 2002, с. 39.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ
Юлиян Нарлев
Икономически университет – Варна
В доклада са изследвани направления в предприемаческата теория, въз основа на които са анализирани
същностни характеристики на интегрирания предприемачески подход. Неговият теоретичен анализ се извежда
благодарение на представени в доклада модели от български и чуждестранни автори на предприемаческа
активност. Представените теоретични концепции водят до извеждането на проблемни области при приложението на интегрирания подход в управлението на фирмите.
Ключови думи:предприемачество и предприемаческо управление
Key words: entrepreneurship, entrepreneurship management

Въведение
В процеса на интегриране на страната ни към
европейското икономическо пространство, приложението на предприемаческият подход, е съдържателна страна на неизбежните промени, настъпващи в управленските структури в различни организации и сектори на икономиката. В ход е тенденцията да се премине към нов тип мениджмънт, т.
е. от така наречения традиционен публичен
мениджмънт, към система от стандарти и показатели, по-характерни за предприемаческото управление. По този начин, съвременния мениджмънт
започва постепенно да се трансформира в предприемаческо управление; извършва се трансфер на
функции и промяна на управленското мислене и
поведение.
Ето защо, от теоретична и практико-приложна гледна точка, е актуален въпросът за мястото и
значението на предприемаческият подход в сферата на традиционното управление; за възможностите и заплахите при неговото емпирично приложение. Подобни теоретични концепции водят след
себе си обаче до ред дискусионни теми, като например – еднозначно ли може да бъде определен
предприемаческият подход; съществуват ли непреодолими противоречия между традиционния мениджерски и предприемаческия подход, ако ли не
– какви са реалните индикатори за приложението
на предприемаческият подход в и имат ли те почва
у нас? Откроените въпроси ни помагат да насочим
своите научни търсения в опит да открием отговорите на поне една част от тях.

Предвид на ограничения характер на изследването, в доклада са проучени по-задълбочено в теоретичен план аспекти относно същността на предприемаческия подход, както и проблемните области на приложение на този подход в управленските
структури. Оценките и анализите по темата, са съобразени с новите икономически реалности – присъединяването на страната ни към общото европейско пространство.
2. Относно същността на предприемаческия
подход
Предприемачеството не е монолитна теория.
От нейното създаване до днес, авторите заимстват в една или друга степен от различни науки. По
този начин, се формират хронологично във времето множество подходи – икономическият, социологическият, психологическият, поведенческият,
мениджерският, лидерският и културният подход –
все подходи, които имат за цел да обяснят природата на предприемаческия феномен1 .
Причините за това са най-малки две. От една
страна, развитието на науката за управление, икономикса, информационната теория и психология,
са сериозен фактор, водещ до възприемане и приложение на определени идеи в предприемаческите
анализи. Този факт, редом със все по-кардиналната роля, която се определя на предприемачеството за икономическото, регионалното и технологично развитие на една страна, водят до формирането на нови научни области (направления, подходи) в изследователската му поле на изследване.
От друга страна, едностранчивото научно разби-

1 За повече подробности относно подходите и направленията в предприемачеството вж. по-подробно:
Тодоров, К. Стратегическо управление в малките и средните фирми - теория и практика. Ciela, София, 2001, с.
69-102; Коев, Й. Основи на предприемачеството. Стено, Варна, 2004; Вridge, S., O. Neill, S. Cromie. Understanding Enterprise, Enterpreneurship and Small Business. Macmillian Business, 1998, p. 26-28; Luthans, F., B.
Envick, R., Anderson. A Proposed Ideographic Approach to the Study of Enterpreneurship. AEJ, Vol.2, pp. 1-13;
Вунова, К. Автореферат на тема: Изследване на релацията ,,предприемаческа култура – предприемачески избор” на примера на предприемачи от Североизточния район. ИУ-Варна, Варна, 2005, с. 14-15.
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ране, от позицията на икономическата теория, да
приемем, не е в състояние да обясни сложната и
същевременно противоречива същност на предприемаческия феномен; то крие рискове и опасности за предприемаческото знание като цяло.
Последователите на отделните направления в
предприемачеството, не рядко оспорват своите изследователски позиции, често се атакуват взаимно.
Така например, представителите на социологическия подход (А. Гиб, Г. Фалтин, С. Шлехт и др.) възприемат идеята, че предприемачеството е налице
при определени условия в едно общество – семейство, образование, право, технологии. По повод на това, психологът - А. Морисън се противопоставя: ,,Никой човек не е роб на социума, следователно не е задължително да носи в себе си
социо-културните измерения на едно общество”2 .
На свой ред, привържениците на психологическия
подход в предприемачеството, определят последното като психологически атрибут на отделния
човек. Критикувайки подобни възгледи, социологът
пък Д. Рогов иронично заключава, че ,,…подобен
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подход обърква учените по същия начин, както помалките от атома частици са обърквали физиците”3 .
С цел преодоляване на подобни противоречия
от 80-те години на миналия век насам, изследователите обединяват знанието на посочените по-горе
направления в единна обяснителна рамка. Като
резултат, се създават така наречените концептуални модели на предприемаческа активност, съществена особеност при които, е възприемането
на интегрален подход за обяснение на предприемачеството4 .
Първият изследван в доклада интегриран модел е на Р. Ронстейд. Авторът използва подход,
въз основа на който, предприемачеството се определя като многоизмерен феномен, включващ:
предприемачът, организацията, средата и ходът на
предприемаческите събития. Според американския
изследовател, изборите са функция от стъпките в
развитието на предприемаческата кариера. В същото време, те се предопределят от стратегически,
качествени, количествени и не на последно място

Тип
предприятие
Качествени,
количествени,
стратегически
и етични
оценки

Тип
предприемач

Предишен опит

Тип
среда

Имат ли преценките отношение с:

и образование

етапите в развитието на предприемаческата кариера
Ранен
етап

Среден
етап

Късен
етап

Източник: Rondstsdt, R. Entrepreneurship. Dover, MA: Long Publishing Co, 1894, p.39 (Kuratko, D., R. Hodgetts.
Entrepreneurship А Contemporary Approach. The Dryden Press, 1989, p.44).

Фиг. 1. Подход на предприемаческите преценки
2 Morrison, A. Entrepreneuership: what triggerґs it. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, Vol. 2, № 2, 2000, p. 13.
3 Rogoff, D. Does Firm Orrigin Matter? An Examination of Types of Small Business Owners and Entrepreneurs.
AEJ, Vol. 2, № 1, 2000, p. 1.
4 Относно моделите на предприемаческа активност вж. по-подробно: Krueger, F. Prescription for Opportunity: How Communities Can Create Potential forEntrepreneuers. Washington, DC: Small Business Foundation of America,
Working Paper 93-103, 1995, p.10; Bygrave, W. The Entrepreneurship Paradigm: A Philosophical Look at Its Research Methologies. Entrepreneuership: Theory and Practice. The Dryden Press, 1989, p. 43.
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социо-психологически преценки, които на свои ред,
се обуславят от индивидуалните характеристики на
предприемача, особеностите на организацията и
въздействащите фактори от средата (вж. фиг. 1).
Важно значение за разбиране природата на
предприемачеството като цяло и предприемаческото събитие в частност има и интегрираният модел на У. Бигрейв. Той илюстрира серия от взаимосвързани събития, които предопределят, направляват и контролират предприемаческата активност,
а именно: иновация, отключващо събитие, изпълнение и растеж.

Моделът изобразява още многообразие от
фактори, влияещи самостоятелно или комплексно
върху всяко едно събитие, а от там и върху формирането и реализирането на изборите в рамките
на предприемаческия процес. При описание на факторите авторът смесва теоретичните концепции на
обществените науки с практическите изследвания
от приложните науки. Поради тази причина, У.
Бигрейв обръща съществено внимание на социокултурните променливи, влияещи върху предприемаческите решения (вж. фиг. 2).

Лични

Лични

Постижения

Поемане на риск

Мрежи

Предприемач

Екип

Вътрешен контрол

Неудоволетвореност

Групи

Лидер

Стратегия

Поемане на риск

Загуба на работа

Родители

Мениджър

Структура

Лични ценности

Възраст

Семейство

Посвещение

Култура

Образование

Пол

Ролеви модели

Визия

Продукти

Опит

Образование
Иновация

Социални

Отключващо събитие

Лични

Организационни

Изпълнение

Растеж

Среда

Среда

Среда

Възможности

Конкуренция

Конкуренти

Ролеви модели

Ресурси

Клиенти

Съзидателност

Бизнес инкубатор

Доставчици

Политика на правителството

Инвеститори
Кредити
Законова база

Източник: Bygrave, W. The Entrepreneurship Paradigm:A Philosophical Look at Its Research Methologies.
Entrepreneuership: Theory and Practice, (fall 1989): 9, (Kuratko, D., R. Hodgetts. Entrepreneurship. А Contemporary
Approach., The Dryden Press, 1989, p.43 ).

Фиг. 2. Процес на формиране на предприемаческите събития
Следващият модел, хвърлящ светлина върху
същностната характеристика на предприемаческата деятелност е на Ф. Крюгер. По мнение на автора предприемаческият избор и предприемаческото действие се формират на основата на потенциал,
който е следствие от личностните характеристики
на индивида, както и от общественото одобрение
на предприемчивостта. Тези два елемента, според
Крюгер, са недостатъчни обаче за вземане на решение за стартиране на собствен бизнес. Именно
поради това, авторът въвежда в модела отключ-

ващо, катализиращо събитие, което също е многофакторна променлива, оказваща въздействие на
един по-късен етап при вземане на дадено предприемаческо решение (вж. фиг.3).
Многостранната същност на предприемачеството и на предприемаческото действие в частност
е изследване и илюстрирана графично и от К.
Тодоров. Според автора предприемаческите инициативи се влияят от наличието на икономически
фактори, благоприятстващи растежа и развитието
на икономиката. Проявите на предприемчивост
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Характеристики
на индивида
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Възприемана
привлекателност

Възприети
социални норми

Склонност
към действие

Осъзната – възприемана
способност

Възприемана
осъществимост

Намерения
(потенциал)

Предприемаческо
действие

Катализиращо събитие
(несъвместимост)

Източник: Krueger, F. Prescription for Opportunity: How Communities Can Create Potential for Entrepreneurs.
Washington, DC: Small Business Foundation of America, Working Paper 93-03, p.10,1995, (Тодоров, К. Стратегическо
управление в малките и средните фирми - теория и практика. том 1, Siela, София, с.100).

Фиг.3. Модел на предприемаческия потенциал
изискват освен това определени личностни характеристики, които се формират у индивидите под
въздействието на съвкупност от социални и обществени фактори. За достигане акта на предприемачество - създаване на нова организация, К. Тодоров
въвежда в модела и необходимостта от така
наречените, случайни фактори и събития (вж. фиг.
4).
В резултат на анализираните авторови схващания можем да обобщим: предприемачеството като теоретична концепция интегрира в себе си мно-

жество теоретични и практико-приложни знания в
областта на социалните науки. То е интегрираща
дисциплина, съдържаща в себе си възгледи относно социология, психология, икономикс и организационна теория. Посочените направления са вплетени в единна обяснителната рамка на предприемаческия феномен и по-този начин предприемачеството по природа е сложна и същевременно противоречива научна област.
Следващата задача в проучването е да се определи доколко изведените по-горе предприемачес-

Социално - икономически въздействия
Случайни фактори
Предприемаческо
Поведение
(успешно !)

Предприемач личностни
характеристики

Резултати

Създаване на нова организация
Растеж на съществуваща
организация
Внедряване на нови
Икономически фактори

продукти технологии,
процеси, организация.
Творческо поведение,
поемане на инициатива
и отговорност, вземане на решения, идентифициране на идеи

Източник: Тодоров, К. Стратегическо управление в малките и средните фирми – теория и практика. том 1,
Sielа, София, 2001, с.102.

Фиг. 4. Модел на формиране на предприемаческо поведение
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ки анализи могат да бъдат интегрирани с традиционните разбирания за управлението, с неговите теоретични основи и концепции.
1. Проблеми при приложението на предприемаческия подход в управлението
Един от важните практико-приложни проблеми при приложението на предприемаческия подход в управлението е свързан с въпроса за собствеността. В научната литература е възприето схващането, че предприемачите са тези, които управляват организацията за свой риск и своя сметка. В
това отношение, те са субекти на генерираните избори и вземаните решения в своите фирми. От друга
страна, управлението като процес не е задължително свързано с владеенето на собствеността –
тенденция, която е особено характерна за големите предприятия. В резултат на това е възможно да
се констатират проблеми и открият дискусионни
теми по отношение на предприемаческия подход в
управлението на фирмите, а собствеността да е
причина и следствие от приложението на този
подход.
Следващият въпрос опира до това, възможно
ли е предприемаческото управление да се проявява във всяка една фирма, без да се обръща внимание на показателите за ефективност и пазарно развитие в същата. Безспорно, отговорът на този въпрос е отрицателен. Именно приложението на предприемаческия подход в управлението трябва да свидетелства за завишаване на критериите за ефективност, иновативност, свобода на вземаните решения и пр.
Не на последно място, следващия проблем
опира до приложението на предприемаческия подход в нестопанските организации. По този въпрос
съществува определена доза скептицизъм, който
може да бъде преодолян с възприемането на определени чужди практики на поведение и интегриране на нови бизнес модели в социалните структури.

В заключение, можем да обобщим, че приложението на предприемаческият подход в управлението на фирмите е свързан с редица трудности.
От една страна е невъзможно да бъде еднозначно
в теоретичен план определен предприемаческият
подход, а от друга – съществуват парадигми и ограничения при неговото емпирично приложение.
Въпреки обаче подобни констатации, по-бързото интегриране между предприемаческия иновативен и
традиционния менаджерски подход в управлението
на фирмите, е база за фирменото развитие в процеса на присъединяване на страната ни към Европейския съюз.
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ABSTRACT
The article deals with the approaches in the entrepreneurship’s theory. An analysis of important characteristics of
the entrepreneurship’s approach has been carried. The analysis is based on the models proposed by Bulgarian and
foreign authors in the field of entrepreneurship. The problematic areas in entrepreneurship are presented as a result of
the theoretical analysis.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)
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ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ
УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Боянка Желязова, Марина Младенова
Лесотехнически университет – София

Съществуващите информационни технологии /ИТ/ в управлението на човешките ресурси, като цяло се
характеризират с непълнота на изгражданата и поддържана информационна база. Осигуряваната от тях информация съдържа данни за количеството и структурата на персонала, но не и анализирана информация, разкриваща динамиката на процесите и очертаваща определени тенденции. Прилаганите у нас ИТ не включват задачи и
процедури по информационно осигуряване на решенията, касаещи прогнозирането и планирането, подбора и
оценката, мотивирането на кадрите и др.
Ключови думи: информационни технологии, управление на човшките ресурси, база данни, процеси за
управление на технологията.
Key words: information technologies, human resource management,

В епохата на информационните технологии
бизнесът все повече концентрира вниманието си
върху развитието на човешките ресурси. Понастоящем се наблюдава засилване влиянието на новите
технологии върху вземането на управленски решения. Съществуват обаче редица обективни фактори,
оказващи задържащо действие на темповете на
внедряване на ИТ, към които могат да бъдат отнесени например: недостатъчна образованост на управленските кадри в сферата на ИТ, отсъствие на
специалисти в областта на информацията, пропуски
в законодателното осигуряване и др.
Съвременното ниво на информатизация в управленската сфера е съпроводено с редица проблеми, а именно недостатъчна компетентност както на управленско ниво, така и на отделните представители в компанията по отношение въпросите
на информатизация. Достатъчно голям процент от
хората нямат информация за различни специализирани приложни програми, позволяващи решаването на сложни управленски задачи. Компютърните
системи се възприемат като инструмент преди
всичко, прилагащ се за подготовка на документи с
помощта на текстов редактор и табличен процесор.
Друг проблем, например е привързаността все
още към традиционните подходи в сферата на управлението и като цяло нежелание за анализ на съществуващи системи за управление и внедряването на корпоративни системи. Понастоящем проблемите за информатизация на управленските функции в сферата на кадрите се решават чрез използване на готови продукти, които могат да се обособят в следните категории:
• самостоятелни програми;
• програми създадени по поръчка;

• модули HR /Human Resources/ в ERP /Enterprise Resource Planning/ -системи.
Всяка една от посочените категории може да
бъде анализирана от гледна точка на реализираните в нея концепции за информатизация.
Първата категория не удоволетворява принципите за корпоративност, но изисква работа на специализирани екипи за решаване на типови постановки на традиционни задачи..
Разработките създадени по поръчка реализират задачи и алгоритми за тяхното решаване, предварително съгласувани с конкретния потребител.
Пакетите ориентирани към автоматизация на
счетоводната дейност са широко разпространени
и като цяло намират добър прием. Разбира се подходите реализирани в последната категория за управление на човешките ресурси са най-рационални и переспективни, т.к. отговарят на принципите
за корпоративност в управлението, отчитайки особеностите на икономиката и законодателството, и
облекчаващи взаимодействието на съответните управленски структури, включително информационния обмен между институциите от по-високо ниво.
Системите за планиране ресурсите на корпорациите ERP - системи изпълняват задачи за ефективно управление на всички сфери и аспекти от
дейността на дадена компания. За всичко това е
нужно решаването на задачи за оптимално изразходване на ресурси, контрол за качество, контрол
за технологична дисциплина и др. Ресурсите като
цяло се определят от профила на компанията, но
съществуват общи, присъщи за всяка сфера на
дейност – финансови, материални, информационни и човешки. Управлението на човешките ресурси
в системи от класа на ERP са неразривно свързани
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с управлението на всички дейности в една компания.
Резултатите от използването на ERP-системите до голяма степен зависят от настройката им към
определени задачи на конкретната компания. Само
правилно проектираната и настроена система е в
състояние да направи бизнеса по “управляем” и
“прозрачен” за ръководството щ.
Основният приоритет на ERP-системите е в
осигуряването на информационно интегриране на
всички функционални области от дейността на
компанията. Обикновено проектите по внедряване
на тези системи не дават очаквани резултати: при
проектиране без отчитане на стратегията за развитие на бизнеса; при нарушаване принципа на изграждане “отгоре-надолу”; при прекомерно увеличаване на реинженеринга на бизнес процесите и
също така неоправданото понякога подчиняване на
изискванията на стандартната функционалност на
базова ERP-система, както и обратно в резултат на
кардинална преработка на базовата функционалност.
ERP-системите са едни от най-сложните и скъпи програмни решения за автоматизация на процесите на управление на компанията.
На една съвременна компания и е необходима комплексна система, която решава не само задачата за автоматизация на управлението на човешките ресурси. Всяка съвременна система за
управление на персонала може лесно да бъде интегрирана със ERP-система.
Най-голямо разпространение са получили така наречените “тежки” ERP-системи, като SAP R/
3, BAAN, Oracle, решения за средния бизнес
Concorde XAL, Axapta и др. Всеки един от тези
продукти притежава редица уникални свойства, които ги правят най-адаптивни по отношение на определени дейности. Модулите HR /управление на
персонала/ притежават цялата необходима функционалност за стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси. Например използването на модула за управление на персонала Oracle
Applications R11 (Oracle Human Resources), позволява решаването на задачи за планиране на организационни изменения, включително моделиране
на структурната и длъжностна йерархия на компанията (ситуационен анализ “какво ако”). Също така в системата е предвидено планиране на структурните подразделения, описание на разряди,
длъжности, позиции, номенклатури, оперативен анализ на данни и поддръжка приемането на решения
на базата на технологията OLAP и др.
Съвременните ИТ оказват въздействие на системите за управление на човешките ресурси и пораждат редица нови задачи, например възможност

за дистанционна работа и интерактивно тестване,
използване на различни технологии и др. Прилагането на тези задачи е свързано с разработката
на организационно, методическо, информационно
и програмно осигуряване, а също използване и на
съответно техническо осигуряване, което от своя
страна изисква съвместна работа между специалистите в областта на програмирането и специалистите в областта на управлението на кадрите.
Практическото решаване на задачи свързани
с управлението на човешките ресурси представлява основа за реализация на кадровата политика на
компанията, съставни елементи на която следва
да бъдат: заетост, обучение, благосъстояние и др.
В таблица 1 е посочена зависимостта на някои от тези елементи от използването на съвременни информационни технологии за основни задачи от управлението на човешките ресурси.
Разширяването на границите от прилагането
на информационните и комуникационни
технологии, включително ресурсите на Интернет,
ще позволи да се формира по-пълна информационна база за кадрите на компанията във всичките
щ аспекти. По-такъв начин се създават условия за
решаване на принципно нови задачи, например задачи по планиране и разпределение на дейности в
рамките на проекти и формирането на работни екипи за тяхното изпълнение.
Разширяването на възможностите за внедряване на нови технологии в процесите на управление на човешките ресурси са призвани да ги усъвършенстват в посока на оптимизиране и повишаване на ефективността на управление на компанията с оглед рационалното използване на кадровия
потенциал.
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Влияние на информационните технологии върху ...

Таблица 1.
Използвани ИТ

Резултати от влиянието на ИТ върху отделни
аспекти на кадровата политика

Подбор на кадри
Разширяване на възможностите за намиране на търсен
специалист.
Следствие – усъвършенстване на трудовите процеси на
съответното работно място.

Интернет
Анализ на резюме
Сканиране, аудио-технологии, Интернет
Използвани ИТ

Усъвършенстване на трудовите процеси в сферата на
кадрите, напр. oперативност и оптимизация на
технологията за решаване на задачи.
Резултати от влиянието на ИТ върху отделни
аспекти на кадровата политика

Събеседване
Усъвършенстване на трудовите процеси в сферата на
кадрите и повишаване на професионалните знания,
обучение.

Интернет
Подбор на кадри

Компютърно тестване, Интернет

Намаляване риска от приемане на работа на
безотговорен човек. Свеждане до минимум на риска от
влизане в екипа на сътрудник, не съответстващ на
приетите от компанията корпоративни норми и
принципи. Следствие - съхраняване на устойчив,
благоприятен климат в екипа и стабилност на трудовите
процеси.

Обучение и квалификация
Интернет, мултимедийни системи

Индивидуализация на процеса на обучение.
Дистанционно обучение и възможност за включване в
тези процеси на различни социални групи.
Следствие – промяна на структурата на заетост и
политиката на обучение.

Атестиране
Компютърно тестване, Интернет

Повишаване обективността по въпросите за промяна на
социалния статус на сътрудника.
Следствие – изменение на трудовите процеси, структура
на заетост, политика на обучение, политика на
заплащане и др.

Съставяне на длъжностни инструкции

Автоматизация на процеса за съставяне на длъжностни
инструкции

Изменение на трудовите процеси за сметка на :
• Установяване на отчетлив регламент на труд за всеки
конкретен сътрудник, т.к. за тези цели ще се
прилагат не типови длъжностни инструкции, а
такива които са съставени непосредствено с оглед
технологичната и организационно-структурна
специфика на компанията;
• Икономия на време за формиране на длъжностни
инструкции, чрез използване на готови семантични
формулировки, които при необходимост могат да се
допълват в съответствие със спецификата на щатните
изисквания на компанията;
• Задаване на определени дублиращи се в едноименни
блокове на длъжностите инструкции за някои близки
длъжности по хоризонтала за целите на компанията
при особени условия на съвместяване на тези
длъжности;
• Решаване на проблема “ефект на отсъствие” и др.
• Следствие – промяна структурата на заетост,
политика на заплащане.

Анкетиране

Автоматизация на процеса за обработка на анкети

Обективна информация по отделни аспекти на
управленския, производствения, психологическия и
социален характер, която участва във формирането на
кадрова политика на компанията. Следствие – възможни
изменения на трудовите процеси, структури по заетостта
и политиката на благосъстоянието.
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT UNDER THE INFLUENCE OF
INFORMATION TECHNOLOGIES
Boianka Zhelyazova, Marina Mladenova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The existing information technologies (IT) in management of human resource are usual with inadequacy of
building and supporting information base. The information in them is contain data for quantity and structure of human
resource, but not contain analyze information for process dynamics and trend.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

ЛИЧНОСТНИТЕ И ДЕЛОВИ КАЧЕСТВА НА МЕНИДЖЪРА – ФАКТОР ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Лалка Борисова
Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Конкуренцията в бизнеса не дава право на грешки. Успехът е въпрос на избор и на личностни качества на
мениджъра. Съвременните изследвания сочат, че 85-90 % от постигнатите резултати се дължат на добрата
подготовка на управленските кадри. Задачата на мениджъра е да се опита да направи най-доброто за организацията в която работи – да подбере подходящи хора, които да я направят конкурентоспособна, с устойчиво развитие,
в условията на глобалната конкуренция. Стремежът към по-висока цел ще му позволи да достигне ново равнище
на личностно израстване и ефективност. Този процес трябва да бъде подчинен на желанието натрупаните знания
и умения да бъдат използвани в общуването с персонала и клиентите. Усвоявайки тези навици, търговските
мениджъри ще съумеят да отворят в себе си вратата към промяната, която може да бъде отворена само отвътре
– по желание и силна мотивация. Продължавайки да се образоват в тази насока, ще увеличат не само знанията
си, но и икономическата си сигурност, а тя зависи не само от работата им, а и от способността им да мислят, да
учат, да създават, да съгласуват. И да притежават определени управленски качества.
Ключови думи: Личностни качества и компетенции, Външна комуникация и стратегическо виждане;
Корпоративна комуникация
Key words: Personal qualities and competences, External communication and strategic vision; Corporate communication

Съвременната теория определя организацията
като система от взаимно свързани процеси, чиято
крайна цел е удовлетворяване на изискванията (потребности + очаквания) на клиента. Процесите за
развитие на персонала обикновено спадат към поддържащите процеси и целта на тези процеси е да
осигурят на клиента най-високо съотношение между добавена стойност (повишен потенциал на мениджърите и рационалното му използване) и направени разходи. Главното, което отличава една организация от друга е именно нейната стратегическа политика по отношение на човешките ресурси,
тяхното професионално израстване и повишаване
на квалификацията. Това в особено голяма степен
важи за мениджмънта. Възможностите за професионална реализация са основно конкурентно
предимство. Важно значение за успешната реализация на политиката на организацията има дейността на мениджъра. Оценяването на бъдещите мениджъри трябва да се извършва от гледна точка
както на интелектуалното им развитие и професионалните умения, така и на междуличностните
отношения. Тези два аспекта са особено важни като конкурентно предимство на организацията. Безспорно индивидуално-личностните качества на мениджъра оказват влияние на работата му. Професионална подготовка, ентусиазъм и инициативност,
дисциплинираност и акуратност, са не само личностни характеристики, но и организационни фактори. Затова с настоящата статия се цели да се
предложи на обсъждане визията на автора за личностните и делови качества на мениджъра, в кон-

текста на влиянието им върху устойчивото развитие на организацията.
Конкуренцията в бизнеса не дава право на
грешки. Успехът е въпрос на избор и на личностни
качества на мениджъра. Съвременните изследвания сочат, че 85-90 % от постигнатите резултати
се дължат на добрата подготовка на управленските кадри. Практиката показва доколко ценна е една
идея. Според Р. Василева “...хората и организациите се нуждаят от ново мислене, излизащо извън
рамките на изпитаните стари стандарти, които са
работили добре в миналото. И извън рамките на
работещото добре днес, тъй като не е сигурно дали то ще работи утре. Подходът се нарича “out-ofthe-box” - да излезеш извън утвърдените правила,
или “re-everything” - преосмисляне на всичко, правене на нещата по нов начин, мислене по нов начин [1]”. Този процес в управлението може да се
осъществи от знаещи и можещи мениджъри, от
тези, които не се страхуват да бъдат различни.
Нещата, които привличат вниманието им, трябва
да съумеят да ангажират и намеренията им.
Съществуват различни модели на необходимите качества на мениджъра. Предложеният модел е опит да бъдат представени ключови умения,
необходими за най-добро изпълнение на дейността на мениджъра. За да постигне той по-добри
резултати, трябва да се научи да осъзнава и контролира поведението и мислите си. За тази цел трябва да притежава комплекс от личностни и делови
качества, описани и визуално представени на Фиг.1
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Личностни качества и компетенции:
• Емоционална интелигентност
• Управление чрез ценности (Value Management - VM)

Външна комуникация и стратегическо виждане:
• Способност за водене на делови преговори и налагане на позиции
• Стратегическо виждане за развитие на бизнеса

Корпоративна комуникация:
• Лична мотивация и умение за работа в екип
• Умение за делегиране на правомощия
Фиг. 1. Управленски качества на търговския мениджър
1. Личностни качества и компетенции:
1.1. Емоционална интелигентност (EQ) - групира отделните способности в шест групи [14]:
• разбиране на собствените емоции – самосъзнание, контрол над собствените чувства;
• управление на емоциите – контрол над
емоциите, насочване на емоциите към позитивния
емоционален спектър, по възможност това да се
прави редовно;
• лична мотивация – притежаването на това
умение предполага ефективност във всяко начинание, съзидателност;
• разпознаване на емоциите у другите –
емпатия, основно “човешко умение”, важно за сферата на търговията и мениджмънта;
• контрол над взаимоотношенията – изкуство
за управление на емоциите у другите; способност,
която гарантира популярността, лидерството и
ефективността в междуличностните отношения;
• трансформиране на емоциите – справяне с
личностни и житейски промени; умение да се дефинират противоположните чувства, възможност за
трансформирането им (напр. отчаянието в надежда,
самотата в създаване на контакти, лъжата – в доверие и др.).
За да е успешен един лидер днес, той трябва
да осъзнава резултата от своите действия, трябва
да знае какъв ще е ефектът от неговите думи и
поведение върху служителите му, най-вече когато
работи в екип. Той трябва да е отличник в изкуството на взаимоотношенията. Трябва да може да демонстрира емпатия, да знае как да изслушва. Трябва да може да мотивира със завладяваща визия.
Трябва да може да използва средствата на ефективната комуникация, за да постигне бизнес

резултати. Той трябва да е емоционално интелигентен.
Казано по просто, EQ е способността да разпознаваме и регулираме емоциите в себе си и
другите. От това кратко определение произлизат 4
основни сфери на EQ: Себеопознаване,
Себеуправление, Социално съзнаване и Управление
на взаимоотношенията. Сферите на Себеопознаване и Себеуправление се определят с термина
интраперсонална интелигентност (опознаване на
собствените чувства, емоции, мотивации или “персонална компетентност”) и интерперсонална интелигентност (опознаване на чуждите чувства, емоции, мотивации или “социална компетентност”).
Усвояването на тези поведения ще даде възможност на управляващите мениджъри да изградят себе си като емоционално интелигентни лидери,
които ще изпреварят своите по-малко емоционални интелигентни колеги по отношение на професионалните умения и ефективността. Доказано е, че
техническите и познавателните умения са важни,
но емоционалната интелигентност е два пъти поважна в приноса към успеха, отколкото интелектът и опитът. В продължение на много години интелигентността (IQ), опитът и познанията бяха надценявани. Но като предсказания за успех бяха твърде несигурни. Умните, но емоционално невежи лидери станаха безинтересни в заседателните зали
по целия свят. Съществената роля, която емоциите играят в ефективното лидерство, беше забравена до сега. Способността на човека да възприема,
идентифицира и управлява емоциите е основа за
успех в почти всяка работа и особено важна за успешното лидерство.
Интелигентността, проницателността, идей-
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ността, физическото здраве - всички те трябва да
са от характерните качества на един лидер. Действеността (мoutus anima), емоцията – “духът, който
ни движи” и интелигентното възприемане на този
“дух” са съществен елемент на ефективното лидерство и единствените, които правят изпълнението на една работа изключително.
1.2. Управление чрез ценности (Value Management
– VM) - управлението чрез ценности e популярна
бизнес философия през последните години. За да
може търговският мениджър да реализира възможностите си, желателно е той да познава принципите и подходите на тази нова бизнес философия.
Според М. Димитрова “Това е вид мениджмънт,
посветен на мотивацията на хората в организацията и на изграждане на умения за работа в екип.
Целта е да се увеличи резултатността в работата
на организацията. Уебстърският речник на английския език посочва 13 значения на думата “value”.
По-важните са: стойността на нещо в пари или стоки; качество на нещо, което го прави желано или
достойно; социални принципи, стандарти, приети
от индивида, определена класа или общество. Тази
многовалентност прави труден превода. Множество
компании, стриктно прилагайки принципите и техниките на VM, доказват практически неговите
предимства: подобрява комуникациите в колектива,
умението за общуване и споделяне на общата продуктивност на организацията.
За първи път се заговаря за метода “Анализ
на стойността” (Value Analyses) през средата на
миналия век. Основното му предназначение е да
подобри стойността на един проект, задоволявайки
всички изисквания на клиента, но с използването
на минимални средства. Ресурсите са предимно
пари и материални активи [3]”.
Основните принципи на този вид управление
са базирани върху различни ценности, като
доверие, приятелство, истина - тяхното опознаване
и контролиране. В една организация основните
принципи могат да бъдат свързани със:
• Стила на управление – акцентът се поставя
върху взаимодействието и комуникациите, създаване на атмосфера на работа, която поощрява творческия потенциал и новаторството, задоволяване на
потребностите на клиентите;
• Взаимодействие - сътрудничество за постигане на общите решения, удовлетворение от натрупаният кредит на доверие, отлична комуникация
при груповите решения;
• Външна и вътрешна среда –мениджърът
трябва да знае до каква степен може да влияе на
окръжаващата го среда, в каква степен тези условия определят свободата му на действие;
·• Разширяване на ценностите – форму-
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лиране, количествено и качествено определяне на
ценностни понятия, които водят до мултиплициране на резултатите от иновационните решения и
практическите резултати.
Резултатите от прилагането на тази бизнес
философия биха могли да се обобщят по следният
начин: по-добри делови решения, даващи право на
избор; приоритетно решаване потребностите на
външни клиенти от стоки и услуги; разширена конкурентоспособност на организацията; обща ценностна култура, така че тя да помогне на всеки член
на колектива да разбере целите на организацията;
подобрена вътрешна комуникация, която е един от
главните фактори за успеха и устойчивото развитие на организацията.
2. Външна комуникация и стратегическо виждане
2.1. Способност за водене на делови преговори и
налагане на позиции – това е от особена важност
за ефективната работа на мениджъра. Преговарянето е умение, което може да се усвои. Целта на
преговорите е постигането на положителен делови
резултат, който партньорите не могат да постигнат по друг начин.
В деловата практика преговарянето е дългосрочен процес, в който особено важни са личните
отношения между преговарящите. Колин Робинсън
дефинира преговорите като: “Средствата, с които
човек постига максималното от една определена
цел, като използва всякакви стратегии, тактики, техники и аргументи в рамките на благоприличието,
етиката и закона [12]”. Опитните преговарящи се
стараят да създадат благоприятна, от гледна точка
на тон и стил атмосфера, да осигурят позитивно
развитие на преговорите и приемливо крайно решение. Веднъж създадени, първите впечатления
трудно се променят, особено ако са негативни, защото хората са склонни да проявяват по-силна, подълготрайна и по-агресивна реакция към тях, отколкото към позитивните. Затова е желателно да
бъдат положени допълнителни усилия в подготовката на встъпителните аргументи, с ясно формулиране на позициите на страните по една сделка.
При каквито и обстоятелства да се окаже преговарящият мениджър, важно е винаги да помни, че:
• Някои хора са родени да преговарят. Когато
има работа с тях, трябва да знае с какво се е захванал;
• Да не започва преговори, ако няма основание да се надява на успех. Да знае своите силни и
слаби места. Да не прави отстъпки, без да получава нещо в замяна;
• Да демонстрира, че преговарянето не е
трудно.
Мениджърът като преговарящ трябва да пред-
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стави ясно и точно деловите си интереси, очакванията, да подчертае силните страни на предложението, да скрие слабите, и да докаже целесъобразността на своите предложения, отчитайки принципа на взаимната изгода.
В деловата практика може да се приложи следната стратегия за успешно реализиране на преговорите, осъществявани при сключването на търговски сделки:
• Ясно формулирани позитивни цели;
• Зачитане на принципа на взаимната изгода;
• Постигане на позволен от закона определен
правен резултат;
• Съгласуване на позициите по пътя на компромиса и отстъпките;
• Подбуждане на интереса, проява на гъвкавост и увереност;
• Спечелване на благоразположението на деловия партньор;
• Постигане на съгласие – съвпадане на двете волеизявления.
Преговорите представляват балансиран кръг
от фактори, които определят техния изход. Подходът, поведението и стилът, влияещи на преговорите,
включват:
• Личността в преговорите на участниците;
• Решителността, с която се поставят искания и се отговаря на искания;
• Твърдостта, с която се настоява за отстъпки;
• Гъвкавостта, която е налице и се прилага в
преговорите.
В преговорите, както и в много други области
на живота, етикетът и стандартът на поведение постоянно се променят. Този, който ще преговаря, трябва да действа със спокойствие и увереност, която
казва:
• Аз зная какво искам;
• Възнамерявам да го постигна;
• Имам стабилна позиция, подкрепена от
факти;
• Аз съм готов да бъда отстъпчив, но ако не
постигна споразумение с вас, ще отида на друго
място.
Същността на преговарянето не е в това да
спечелиш или да загубиш – целта е да се сключи
сделка, удовлетворяваща и двете страни. Така че
при истинските търговски преговори и двете страни имат нещо да предложат и нещо да получат.
Важно е как да го направят – умеят ли да задават
въпроси и как могат да подобрят тази способност.
Известно е, че въпросите предизвикват откровеност,
те въвличат двете страни в по-активни взаимоотношения, но ето какво не трябва да се прави:
• Да не се задават въпроси, които биха въвлекли в ненужен спор, който може да развали доб-

рия тон на преговорите;
• Да не се задават въпроси, които поставят
под съмнение добрите намерения на другата
страна. Това няма да помогне – ако те са непочтени и имат користни намерения, това няма да ги
направи по-добри;
• Да не се задават въпроси от позиция на
силата;
• Когато се работи в екип, да се даде възможност и на другите да задават въпроси – мисията е
една и съща.
Това са само няколко съвета, които ако се
спазват, биха помогнали да се водят преговори в
дух на разбирателство, за да се постигнат добри
резултати. Всички си приличат по едно – те са пречка за общуването и не водят до благоприятен изход
от преговорите. По време на преговорите всичко
трябва да се договори. Няма обстоятелство, което
може да накара преговарящия мениджър да отстъпи от своите позиции или пък да е длъжен да се
съгласи едностранно.
Доброто изпълнение на работата, повишаване качеството на обслужване, по-ниски цени от тези на конкурентите – всичко това дава преимущество, но не за дълго. В конкурентната среда целите се постигат с помощта на стратегии, посредством които се реализират конкурентни преимущества. За тази цел мениджърът трябва да има:
2.2. Стратегическо виждане за развитие на бизнеса - стратегическото мислене означава анализ в
дългосрочна перспектива за развитие на бизнеса,
включително развитието на организацията, конкурентната среда и взаимодействието между тях.
Всеобщо е мнението сред мениджърите, че конкуренцията е възможна предимно в областта на оптимизация на процесите. Според специалистите
обаче, тя трябва да се модифицира в конкуренция
в областта на стратегиите. Тогава, по мнението на
М. Портър “Целта на конкурентните усилия –компанията да стане най-добра – ще се трансформира в друго –компанията да стане уникална [9]”.
Такъв модел на конкуренция ще помогне да
се разбере още едно много важно нещо, съставляващо успеха: постигнатата ефективност и добри
резултати, сравнени с тези на конкурентите, подобрените показатели, не са стратегия. Това, което е необходимо за дългосрочното развитие е стратегическото позициониране, което М. Портър определя като: “Създаването на уникални и устойчиви конкурентни позиции на компанията на отрасловия пазар [10]”.
Според М. Портър основните критерии за правилна стратегия са:
• Уникалност (по отношение на конкурентите)
на предложените ценности;
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• Отличаващо се от конкурентната верига създаване на стойности, адаптирани за дадената
форганизация;
• Точно и ясно определение на това, което организацията не бива да прави;
• Действия, които съчетани помежду си взаимно усилват ефекта;
• Постоянство в позициите в съчетание с непрекъснато подобрявани методи за реализация на
стратегията.
В този смисъл позицията на признатия стратег на международния бизнес е, че корпоративните действия на конкурентите са провал от гледна
точка на стратегията. Всяка организация е длъжна
да разработи собствен подход за привличане на
клиенти, който ще й позволи да заеме своя пазарна ниша, така че да не нарушава развитието в отрасъла. При реализирането и на най-добрата стратегия може да има затруднения по две причини –
външни и вътрешни.
По отношение на външните затруднения първата заплаха са клиентите. По много причини те
могат да предпочетат конкурентите – невъзможност да бъдат обслужени качествено, или липса на
търсената стока. Това не е в интерес на организацията, важно е точно да се знае кои са редовните
потребители и да се работи за привличане на нови
клиенти.

Вътрешни фактори
• Уникалност на дейността
• Идентификация на
стратигическите фактори
• Система на планиране,
органицация, управление и
контрол
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Стратегическият анализ включва оценка на
тенденциите в отрасъла, конкурентната среда и позицията на организацията, а също така и оценка за
способността й да реализира своите стратегически намерения. На този етап мениджърът е длъжен
да направи оценка за привлекателността на целевите пазарни сегменти, да определи възможните
източници за устойчиви конкурентни преимущества. Резултатите трябва да бъдат обсъдени и
приети от колектива за основа на дългосрочно
развитие.
Следваща стъпка е формулиране на стратегически алтернативи, които да отговарят на въпросите за стратегическата конкуренция – къде, как и
кога?
Отговорът на първия въпрос е свързан с позиционирането на организацията на пазара (продукти, потребители, канали на разпределение и
дистрибуция, територии, позиция във веригата от
ценности). Отговорът на втория въпрос характеризира източниците за устойчиви конкурентни преимущества, които да осигурят лидерството й в конкурентната борба – уникалност, компетенции, лоялни клиенти, привилегировани отношения.
Позиционирането на организацията, реализацията на стратегията и факторите, оказващи влияние на тези процеси, са показани на следващата
фигура:

Организация

•
•
•
•

Външни фактори
Клиентска лоялност
Възможности
Заплахи
Конкуренти

Практическа реализация на конкурентната стратегия
Фиг. 2. Стратегическо позициониране на организацията
Изборът на алтернативи предполага различни
срокове за реализация на стратегическите намерения и инициативи. Съществено влияние тук оказват стратегическите цели, организационните
ограничения, финансовите ресурси. Разбира се, избира се най-приемливата алтернатива, на основата на която мениджърът разработва подробен бизнес-план за реализиране на стратегията.
Стратегическите грешки могат да имат много съществени, непоправими последствия. Тук от-

говорността е на мениджъра, който трябва да
съумее, отделяйки значителни усилия за анализиране и обобщаване на информацията, да избере
от множество алтернативи най-жизнеспособните и
привлекателни. За целта се изисква не само анализаторски способности, но и реален опит в разработване на стратегии за различни ситуации, умение да управлява стратегическите изменения в развитието на бизнеса. За да може една стратегия да
работи е необходимо:
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• Разработване на система от показатели, ориентиращи организацията към достигане на целите,
заложени в стратегията;
• Мотивиране на мениджърския екип за поемане на инициативи;
• Създаване на система за мотивиране на персонала за достигане на набелязаните цели;
• Изменения в организационната структура;
• Осигуряване на необходимите ресурси за
изпълнение на утвърдената стратегия.
Често неизпълнението на добрите стратегии
е не само под влиянието на потребителския фактор,
но и по вътрешни причини, когато има разногласие
в мениджърския екип по отношение на стратегията.
В това няма нищо лошо, стига да не застрашава
изпълнението й. В подобни случаи мениджърът
трябва да има твърда позиция за защитаване на
единна линия за развитие на организацията и да
защити аргументирано избраната стратегия.
Когато организацията се стреми да намери
своето конкурентно място, желателно е да се придържа към една от трите стратегии [2]:
• Диференциране – възприемане на предлаганите стоки и услуги от страна на клиентите като
уникални (напр. автомобили Mercedes-Benz). При
успех на стратегията организациите могат да разчитат на високи печалби (лоялните клиенти са готови да придобият стоките или услугите като заплатят висока цена);
• Ръководство над издръжката – използването на тази стратегия предполага, че организациите
активно използват нови методи за повишаване на
ефективността, провеждат тотално съкращение на
разходите, твърдо контролират издръжката;
• Фокусиране – концентрира усилията на организацията на определена географска област или
група потребители, може да използва другите две
стратегии, но само в границите на избран пазарен
сегмент.
3. Корпоративна комуникация
3.1. Лична мотивация и умения за работа в
екип – изразява се в наличие на позитивен начин
на мислене, тип „мога да го свърша”, загриженост
за намиране на пътища за преодоляване на пречките и желание за използване на всички налични
ресурси за постигане на целите, чрез сътрудничество и установяване на взаимно доверие.
Свързани помежду си изброените умения са
елемент от изкуството на междуличностното общуване, компоненти, необходими за работа в екип.
Тези, които са способни да контролират емоциите
си, са способни да установяват гладки контакти с
хората, проницателни са, добри ръководители и
организатори, умеят да уреждат спорове. Те са родените мениджъри, хората, които могат да изра-

зят неизказаните колективни чувства и да ги диференцират, за да поведат колектива към неговите
цели. Те остават добро усещане в другите и предизвикват коментара: “Какво удоволствие е да работиш с човек като него.” Тези способности им позволяват да контролират изявата на собствените си
емоции, да ги направляват в насока, която да гарантира желания ефект. Резултатът е – преимущество в различни области, удовлетворени и ефективни в живота, съзидателни.
Силно мотивираните мениджъри, тези, които
познават и умело контролират собствените си
чувства, могат успешно да се справят във всяка
житейска област. Те притежават способността да
разбират подчинените си, да знаят какво ги мотивира, как работят, как да установят трайни връзки
и сътрудничество с тях. Може да се каже, че имат
усет към негласните правила, които ръководят успеха в организационната политика. Тези качества
им дават възможност да се превърнат в съвършени професионалисти. Това е способност, гарантираща популярността, лидерството и ефективността в междуличностните отношения, условие за успешна работа в екип.
Разбира се, тези умения се владеят в различна степен, възможни са грешки, които при добро
желание са поправими, защото по своята същност
те са съвкупност от навици и реакции, които могат
с подходящи усилия да бъдат подобрени и изградени. Контролът над изтощителните емоции е ключ
към емоционалното благополучие и всяка крайност
– прекалено наситените или продължителни емоции – застрашават сигурността. Между паденията
и възходите, придаващи чувството за успех в живота, трябва да има равновесие. Става въпрос за отношението между позитивните и негативни емоции,
определящи усещането за благополучие.
Способността, да се намира утеха, е основно житейско умение и начин за по-лесно преодоляване
на препятствията, които се изпречват на пътя. От
гледна точка на емоционалната интелигентност, това състояние е надежда и оптимизъм – чувства, с
които могат да се обяснят успехите и провалите,
способността да се устоява при поражение, вярвайки, че има изход от така създадената ситуация.
Според Ф. Уилкс надеждата е “Златна емоция, но
за нея е нужна и голяма мъдрост. Надеждата е от
огромно значение за емоционалната компетентност, понеже ни показва какво всъщност искаме. В
най-добрата си форма тя е стимулираща живота
енергия, която съдържа в себе си възможности,
промяна, вълнение и удовлетворение... Способността да се разочароваме и да живеем с това е част
от способността ни отново да се надяваме [15]”.
Надеждата е начин на съществуване, възмож-
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ност за по-задълбочена преценка при вземане на
решение. Тя помага в управлението и при работа в
екип в следните направления [8]:
• Почтено и неескалиращо справяне с конфликтите;
• Добро отношение един към друг в общата
работа;
• Добре функциониращ екип;
• Високо мотивирани служители;
• Подготвеност за успешно излизане от кризисни ситуации;
• Ефективно управление на информацията и
обмяна на знания.
На тази основа се развива умението за общуване с хората, изграждат се междуличностните
отношения. Липсата на подобни умения може да
бъде причина хора с блестящ интелект да се провалят в контактите си, да изглеждат груби, неприятни, интриганти, въобще лишени от чувствителност,
не адаптивни към екипа.
Един от големите помощници в работата на
екипа е доверието. Това умение не се научава по
интелектуален път, то се изгражда в продължение
на определен период на съвместна работа и опознаване на емоционална основа. Когато съществува доверие, екипът може да работи успешно в такива области като комуникациите, вземане на решения своевременно, успешно решаване на възникнали проблеми, сътрудничество между членовете при изпълнение на поставените задачи и взаимна заменяемост при отсъствие на някой от екипа.
Когато отсъства доверие, отрицателните емоции като завист и подозрение, могат да подкопаят и разрушат съзидателната работа на екипа и да внесат
напрежение. В книгата си “Седемте навика на високо ефективните хора [6]” Стивън Кови говори за
“емоционална банкова сметка”, която той нарича
сметка на доверието. Според Кови, всеки има такава сметка при другите. Действия по отношение
на тях или внасят по сметката му, или теглят от
нея, в зависимост от това дали действията са положителни или отрицателни. Според автора, ако се
внася по тази сметка чрез честност и спазване на
поети задължения, нараства доверието между
хората. Обратно, неуважението или нечестните постъпки разрушават доверието.
Важно условие за изграждане на отношения
на толерантност и добронамереност между членовете на екипа е съчетанието от контрол и владеене
на собствените емоции, нагаждане на поведението
към дадена ситуация и разпознаване на емоциите
на другите хора. Ако пред всеки стои мотото
“Опознай себе си и другите”, това може да бъде
ключът към израстване на екипа. Един от познатите ни модели на израстване на екипа е този, пред-
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ложен от Б. В. Тъкман и М. А. К. Дженсън в
“Изследвания на групата и организацията [16]”, който минава през следните етапи:
• Формиране (Forming) – при този етап поведението на членовете на групата се обляга на
миналото. Те очакват ръководство и напътствия от
лидера на групата, опитват се да избягват противоречията и да запазят дискретността. Продуктивността на екипа на този етап е ниска;
• Щурмуване (Storming) – на този етап конфликтите и конкуренцията излизат на повърхността
на екипа. Екипът се опитва да намери пътя за изпълнение на задачата. Конфликтите произтичат от
опитите на някои от членовете да доминират в
групата, докато останалите запазват мълчание. За
да се излезе от фазата на щурмуване, екипът трябва да развие нагласа за решаване на проблемите.
Продуктивността на този етап е ниска;
• Нормиране (Norming) – в този етап екипът
се обединява. Постигнато е съгласие по целите и
задачите, признаване на приноса на индивидуалните членове. Развиват се компетентността и самочувствието на екипа. Главната задача на този
етап е обмяната на информация между членовете
и изследването на възможните решения. Продуктивността на този етап е от умерена до висока;
• Изпълнение (Performing) – в този момент
идентичността на екипа е постигната. Членовете
на екипа се организират по много гъвкави начини,
правят нововъведения и експериментират с решенията. Продуктивността на този етап е много висока;
• Оттегляне (Retirement) – когато целта е
постигната, екипът оценява собственото си постижение, може да бъде възнаграден. Ако няма други
задачи, се разпуска.
Усвояването на тези стъпки е гаранция за изграждане на умения в междуличностните отношения при работа в екип, разрешаване на конфликти
и постигане на споразумения, повишена съпричастност към проблемите на другите, хармонично вписване в групата. В този смисъл засилва възможностите за постигане на пълноценна житейска реализация – по-добри приятели, служители, ръководители и граждани. Може да се дава и да се взема,
да се изградят отношения на сплотеност и взискателност, спонтанност и рационалност– тогава, когато моментът го налага. В този смисъл една мисъл на Хенри Форд, гласи: “Да се съберем заедно
е само начало, да останем заедно е вече прогрес,
а да работим заедно е успех.”
Как да се избегнат крайните мерки и как да
стане така, че в организацията да цари дух на разбирателство, толерантност, мотивация и лоялност?
Това може да стане чрез:
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3.3. Умение за делегиране на правомощия - делегирането е основна функция на мениджмънта.
Важен фактор за ефективността на екипната работа е умението на мениджъра да делегира права и
отговорности, което поражда и определени отношения. Ако решенията се вземат само от мениджъра, без участието на неговите сътрудници, това би довело до някои негативни последици: намаляване на инициативата, размиване на личната отговорност в колективната, демотивация. В тях може да се появи чувството, че са излишни и не могат да участват при вземането на жизнено важни
решения за дейността на фирмата. Участието в управлението на сътрудниците дава чувството на
самоуважение, повишава мотивацията, степента на
удовлетворение от труда. Изграждат се ефективни
екипи, предотвратяват се конфликти и недоразумения. Правата разрешават, а задълженията изискват всеки един да взема решения и да предприема действия, които се определят от естеството на
работата. Делегирането прави тези действия и решения правоспособни.
Сътрудниците трябва да знаят какво могат да
извършват самостоятелно и какво не, добрите и ясни
договорености водят до създаване на работна
атмосфера, в която и ръководителят, и сътрудниците могат да се съсредоточат за изпълнение на
своите задължения. В съвременната управленска
наука и практика съществува голямо количество
форми за участие в управлението. Според някои
автори съществуват седем стъпки за системно и
целенасочено делегиране [5]:
1. Определяне на задачата – какво трябва да
бъде делегирано;
2. Избиране на подходящите личности – квалификация, знания и възможности на сътрудника, възможности за израстване;
3. Подготовка на сътрудника за задачата – определяне точно на правата и задълженията;
4. Подготовка на условията за изпълнение на
задачата – запознаване с документирана информация за естеството на работа;
5. Договорености и контрол – непрекъснат
контрол, контрол посредством изключенията и контрол посредством резултатите;
6. Подкрепа на изпълнението – конструктивно решаване на проблемите, възникнали по време
на изпълнението на задачата;
7. Оценка на резултатите – етап от обучението в хода на делегирането.
Участието на сътрудниците в управлението
може да се осъществи по няколко начина [13]:
1. Група за решаване на проблеми и задачи
(кръжок по качеството). Тяхната концепция е разработена от японски компании за достигане на ви-

соки стандарти на качеството и привличане на работниците в процеса на управление. Групата се състои от 6-12 работника, доброволно обединени за
редовно обсъждане на трудовия процес и решаване на възникващите проблеми. При този метод на
делегиране на правомощия положителното е това,
че сътрудниците, изпълняващи работата добре, знаят как да я усъвършенстват. Този подход е получил широко разпространение в много страни и е
доказал своята ефективност.
2. Самоуправляеми групи. Те отговарят за целия производствен цикъл на стоките или услугите,
състоят се от 5-20 работника, притежаващи различни професионални умения. Тези групи могат самостоятелно да изпълняват такива функции като
разпределение на работата, планиране, изплащане на заплати, да вземат решения за приключване
на производствени задачи.
3. Участие в собствеността. Когато работникът се явява собственик и притежава част от организацията, в която работи, той получава правото да
участва в управлението.
Участието на сътрудниците на мениджъра в
управлението чрез делегирани права и отговорности им позволява да се реализират като професионалисти, изявявайки се в общата работа, и да
повишат ефективността на организационната дейност. Инвестирането на време за изграждане и поддържане на контакти с персонала е условие за
ефективна работа.
Много често на мениджърите се налага да се
борят с такива негативни явления като “вътрешна
емиграция”и демотивация. При кандидатстване за
работа от всеки кандидат наред с другите документи трябва да се изисква и мотивационно писмо, в
което той да мотивира желанието си за работа.
Много често обаче, след като вече е на определеното работно място, съответният служител забравя мотивите си и “емигрира” от него, т.е. не показва възможностите си. По-точно понятието “вътрешна емиграция” можем да го характеризираме, като:
“осъзнат отказ от собствена инициатива и ангажираност при извършване на служебна дейност [7]”.
Един такъв служител е неизгоден за организацията,
той е скъпо струващ и спирачка за нови идеи. Последиците от тази “вътрешна емиграция” са следните:
• Загуби на творчески потенциал в условията
на пазарна конкуренция;
• Нарастване на разходите поради увеличаване броя на персонала за същото количество работа;
• Последователи и сред колегите, които
решават, че не е необходимо да се напрягат, щом
другите не го правят.
Причина за това явление могат да бъдат ня-
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кои управленски грешки, като:
• Авторитарен стил на управление, не използване на понятия като делегиране на правомощия
и работа в екип;
• Даване обещания на служителите, които не
се изпълняват;
• Несправедлива критика, дава се предимство на някои служители при разпределение на
отговорности;
• Не се прави нищо за повишаване квалификацията на служителите;
• Не се оказва помощ на служителите при лични и социални проблеми;
• Не участие в съвместни мероприятия и фирмени празници извън службата;
Ефективността в управлението се осъществява чрез управленски решения, които са в съответствие с възможностите за реализация на предварително поставените цели, възможността за из-
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бор при наличието на множество варианти и алтернативи за развитие, разпределяне на функционалните задължения, ефективен контрол и обратна
връзка. “Съчетанието между некомпетентност, самоувереност и активност е разрушителна стихия
за всяка организация. …Полезността на крайния резултат е критерий за ефективността на всяко управленско действие [11]”.
Заслужава внимание подходът на В. Златев
при описване на качествата и стила на мениджърите в контекста на осем, важни според автора,
аспекта за ефективност на управлението. Според
него „Ръководните кадри, които … управляват нашите организации архаично и неефективно” са началници [4]”. От таблицата е видно, че личностните качества, стила и подхода на управление са различни при двата типа управляващи – лидера-мениджър и некомпетентният началник.
Мениджърът (предприемач или лидер) наема,

Таблица 1. Качества и стил на мениджърите – концепция В. Златев
Аспекти

За началници

Основания за заемане на
поста

Образование, лична преданост, минали заслуги,
„удобен човек”

Трайна ориентация в
работата

Недопускане на провали, краткосрочна ориентация,
регионално мислене

Основни управленски
ресурси

Власт, връзки, пари

Отношение към персонала

Персоналът е източник на разходи

Отношение към
отговорността
Отношение към
горестоящите
Отношение към равните
по ранг
Отношение към
подчинените

Знания, опит, личен пример

„Нека да рискува някой друг”
„Началникът е винаги прав”
Съперничество и защита на своите права и ресурси
Демонстрация на сила, използване на тяхната
зависимост, наказания

обучава и мотивира подчинените си за постигане
на общата цел – повишаване ефективността в
работата. Той е в състояние да формулира и реализира промени, да инициира нови проекти, да търси и намира нови идеи, да води преговори с други
страни и като резултат от всичко това да защитава
интересите на организацията за постигане на нейното устойчиво развитие.
Некомпетентният началник се информира, като получава нерегламентирана информация от клюки и слухове, ниска загриженост за персонала и
работата в организацията, цели лични облаги, управлява силово, поставя си нереалистични цели.
Изброените личностни и делови качества, които трябва да притежава мениджърът, се отнасят

За мениджъри
Постижения, доказани
способности, носител на нови
идеи, лидер
Съвършенство във всичко,
дългосрочна ориентация,
глобално мислене
Персоналът е най-важният
актив
„Всеки трябва да носи своята
част от товара”
„Моето мнение по въпроса
е…”
Сътрудничество в името на
общата цел
Ясни изисквания, подкрепа,
признание на заслугите

и до съществените за съвременната бързо променяща се бизнес среда умения за развитие на организацията в бъдещето и изграждане на нейната
визия, за непрекъснато учене за повишаване на професионалната компетентност и готовност за промяна – важни характеристики за постигане на устойчиво развитие.
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MANAGER’S PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITIES - A KEY
FACTOR FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
ORGANIZATION
Lalka Borisova
D.A.Tsenov Academy of Economics – Svishtov

ABSTRACT
Business competition does not allow for errors. Success is a matter of choice and managers’ personal qualities.
Contemporary studies have shown that 85 to 90% of the results were achieved owing to the good professional
competence of the decision makers. The main task of the managers is to try to do their best for their organization – to
select the right people that would make it competitive - and to secure its sustainable development under the present
conditions of global competition. Their efforts to achieve superior goals would enable them to reach higher levels of
personal growth and efficiency. This process should comply with their willingness to use the accumulated knowledge
and skills in their communication with employees as well as customers. Acquiring such knowledge and skills managers
will be able to become open to change - a state of mind that may be achieved only when there is a strong motivation
and will. Improving their competence in this field they would not only expand their knowledge but also reinforce their
economic viability which depends not only on their specific jobs but also on their ability to think, learn, create and
coordinate. And to have certain managerial skills.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

ОТНОСНО ПРАВНАТА ЗАКРИЛА НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ ПРИ
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИ МОЩНОСТИ
Ленко Русанов, Любомир Мечкаров
Технически университет - София
Идеята на устойчивото развитие е в изграждане на икономика, която създава социална сигурност без да
причинява масивна екологична вреда. Налице е обаче парадокс - социална сигурност се постига с трайна трудова
заетост, а турбулентността в икономиката е неизбежна поради динамичната външна среда, в която функционира.
Следователно заетостта е също динамична величина. А основен източник на доходи на повечето хора в света е
работата на трудов договор.
Стабилизирането на трудовата заетост изисква комплекс от мерки, но предмет на разсъждение е оптималната закрила срещу уволнение, доколкото е икономически допустимо това при преструктуриране с редукция на
заетостта. Във връзка с това са анализирани начините за правна закрила на работниците и служителите при
редуциране на заетостта, с отчитане интересите на работодателите. Тъй като при определени условия те са и
противоположни, трябва да се постигне оптимално съчетаване на тези интереси. Ако икономическите реалности
налагат намаляване на заетостта трябва да се потърси възможност за солидарно посрещане на това икономическо предизвикателство, така че „ударът” да бъде посрещнат от всички, включително и от работодателя.
Направени са препоръки за подобрение на трудовото законодателство по отношение на правната закрила
на трудовата заетост при преструктуриране на индустриалните мощности. Постигането на по-голяма социална
сигурност сред наетите лица във всяка отделна държава ще има своят принос за постигане на устойчиво развитие
в глобален мащаб.
Ключови думи: заетост, закрила, икономика, правна, развитие, сигурност, устойчиво развитие.
Kay words: assurance, capacity, development, employment, production, protection, sustainable development.

Икономическите реформи в България през последното десетилетие предизвикват значителни стопански трансформации и тежки социални
сътресения, свързани преди всичко с намаляване
на заетостта. Демографският срив в България не
снижи съществено ръста на безработицата, тъй като преходът към конкурентна икономика в условията на свободен пазар продължава, а това изисква
преструктуриране.
Основният източник на доходи в съвременните икономики за повечето хора е работата на трудов договор. В световен мащаб работната сила в
активна възраст се е увеличила от 1,2 млрд. през
1950 г. до приблизително 2,9 млрд. през 1998 г.,
т. е. близо 2,5 пъти. Това се дължи на голямото
нарастване на населението на земята, което про-

дължава да се увеличава. За неговото изхранване
през следващия половин век всяка година ще бъде
необходимо създаването на 30 млн. нови работни
места [4, с. 222]. Но двигател на икономическата
предприемчивост е не изхранването на населението, а печалбата. Същевременно икономиката
функционира в динамичната външна среда, което
прави заетостта също динамична величина. В крайна сметка свободната пазарна икономика не гарантира изхранването, нито сигурността в заетостта.
Напротив – нейното функциониране е свързано с
появата на по-голяма или по-малка безработица,
което води до несигурност в настоящето и бъдещето на наетите работници и служители и на техните семейства.

Нива на безработица по региони и избрани страни в %, 1987 и 19907 г. [4, с. 224].

РЕГИОН ИЛИ ДЪРЖАВА
Европа
Япония
САЩ
Латинска Америка и Карибски басейн
Китай
Индия
Други азиатски държави
Централна и Източна Емропа

1987
10,4
2,8
6,2
5,7
2,0
3,4
4,3
7,2

1997
10,5
3,4
4,9
7,4
3,0
2,3
4,2
9,6
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Горната таблица показва, че Европа е с найвисоки нива на безработица, при това за Западна
Европа за периода от 1987 г. до 1997 г. нивото на
високата безработица се запазва. Същевременно
в страните от Централна и Източна Европа е налице чувствително нарастване на безработицата.
Стабилизирането на трудовата заетост изисква комплекс от мерки, една от които е оптималната закрила срещу уволнение, доколкото е икономически допустимо това при преструктуриране с
редукция на заетостта. А преструктурирането продължава и след приватизацията на по-голямата част
от държавните активи. Значителна част от собствениците на приватизираните предприятия се ориентират към тяхната препродажба, изцяло или
отчасти, отдаване под наем или аренда, или към
някаква форма на преобразуване, за да се постигне икономическа ефективност. А това в повечето
случаи е свързано с уволнение на част от работниците и служителите. В тези случаи не е предвидена ефективна закрила в Кодекса на труда, а само
задължение на работодателите да уведомят работниците и служителите или техните представители
за предвижданата промяна, причините, които са довели до нея, възможните последици за работниците и служителите и предвижданите мерки по отношение на тях [3, чл. 123, ал. 4, т. 1, 2, 3 и 4].
Установен е срок от два месеца за извършване на
уведомлението “преди настъпване на последиците за трудовата заетост и условията на труд на работниците и служителите” [3, чл. 123, ал. 5].
Освен уведомление при горните промени е
предвидено задължение за работодателя, ако с промените се предвиждат “мерки по отношение на работниците и служителите”, преди уведомлението
да проведе консултации относно предстоящите мерки с “представители на работниците и служителите” [3, чл. 123, ал. 6]. Видно е, че закрилата е съвсем символична, и се свежда до “своевременни
консултации” с “представители на работниците и
служителите”. И така, при значителни структурни
промени, свързани със смяната на работодателя,
при което ще настъпят последици и за трудовата
заетост и условията на труд, се предвиждат консултации и уведомление в срок от два месеца.
В Кодекса на труда е предвидено при структурни промени – закриване на предприятието, на
част от предприятието или съкращаване на щата,
и при намаляване обема на работата и при престой за повече от 15 работни дни, работодателят да
може да прекрати трудовия договор чрез писмено
предизвестие в определен срок [3, чл. 328, ал. 1,
т. 1, 2, 3 и 4]. Закрила срещу уволнение при тези
причини е предвидена само за определен кръг работници и служители, които се намират в нерав-

ностойно положение в сравнение с останалите –
бременни работнички и служителки, майки на деца до 3-годишна възраст, съпруги на лица, които
отбиват редовната си военна служба, трудоустроени работници и служители, боледуващи работници и служители от болест, определена в наредба
на министъра на здравеопазването, и на работници и служители, които са започнали ползуването
на разрешения им отпуск [3, чл. 333, ал. 1, т. 1-4].
Закрилата се състои в това, че „работодателят може да уволни само с предварителното разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай” [3, чл. 333, ал. 1] лицата по [3, чл.
333, ал. 1, т. 1-4]. Ролята на инспекцията по труда
е да анализира възможностите на работодателя да
трудоустрои на друга работа лицата под закрила и
ако констатира такава възможност – да откаже да
даде разрешение. Веднага би могъл да възникне
въпросът, дали служителите в инспекцията по труда притежават необходимите икономически знания,
при това в областта на микроикономиката, за да
може да направят такова експертно заключение.
Разбира се, те са назначавани въз основа на други
критерии и такива икономически знания биха били
полезни, но едва ли могат да ги притежават на високо експертно ниво. А такова се изисква, тъй като
ако работодателят не може да ги устрои на друга
работа и ги уволни, тогава спорът ще стигне в съдебната зала, където той много по-убедително с
икономически аргументи ще отстоява своята теза,
отколкото представителите на инспекцията по труда или пък процесуалните защитници на уволнените. В такъв случай предвидената правна закрила
в крайна сметка ще бъде функция от процесуалните възможности на защитата на уволнените работници и служители. Следователно налице е неефективна правна закрила, при това не за всички работници и служители, а само за тези, които са в определено неравностойно положение. Нужен е орган,
който компетентно и на експертно ниво да прецени
възможностите на работодателя за трудоустрояване на работниците и служителите по [3, чл. 333,
ал. 1, т. 1-4]
Изход от гореописаната несигурна закрила е
императивно въвеждане на задължение работодателят да трудоустрои работниците и служителите
по [3, чл. 333, ал. 1, т. 1-4]. При това кръгът на
тези лица ще се стесни с изтичането на разрешения отпуск по [3, чл. 333, ал. 1, т. 4] и това ще
облекчи работодателят в трудоустрояването. Освен
това правото на трудоустрояване трябва да се отнася само за разрешения отпуск, но не и за възможното му удължаване. Същевременно тече процес на преминаване към професионални въоръжени сили, което означава, че в обозримо бъдеще при-
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ложното поле на трудовоправната закрила ще се
стесни още повече.
Горната хипотеза е при презумпцията, че работодателят би могъл да устрои работниците и служителите по [3, чл. 333, ал. 1, т. 1-4], но не желае
и е готов да се бори със всички законни средства
да избегне задължението за трудоустрояване.
Възможно е да съществува и другата хипотеза, когато би желал да ги трудоустрои, но действително
няма възможност. В такъв случай, ако той изпълни
императивното задължение да ги устрои на всяка
цена на някаква работа в рамките на предприятието, съществува опасността новите разходи,
свързани с разкриването на ненужни за производството работни места, да се окажат непосилни. В
такъв случай работодателят ще започне неизбежно да затъва икономически, от което трудно би излязъл без структурни промени, т. е. отново ще се
стигне до освобождаване на част от работната сила,
за да се запази част от производството. В противен
случай съществува опасността производството до
такава степен да се окаже нерентабилно, че трябва да бъде преустановено и предприятието бъде
закрито. Тогава без работа ще останат всички работници и служители, тъй като при „закриване на
предприятието” Кодексът на труда не предвижда
правна закрила за никоя категория работници и служители [3, чл. 333, ал. 1.
Интерес в духа на горните разсъждения представлява и още една хипотеза, при която Кодексът
на труда не предвижда правна закрила за никоя категория работници и служители – „при спиране на
работа за повече от 15 работни дни” [3, чл. 328,
ал. 1, т. 4]. Докато „при закриването на предприятието” [3, чл. 328, ал. 1, т. 1] ще са налице безспорни доказателства, че това е факт, остава открит въпросът, поради каква причина работата е спряна „за повече от 15 дни”, и може ли да се докаже,
че това се дължи на икономически причини, а не на
субективни, или дори на умисъл, за да се избегне
правната закрила на работниците и служителите в
неравностойно положение. Работодателят може добре да е пресметнал, че загубите му от спиране на
работа за 16-20 дни са много по-малки, отколкото,
ако трябва да разкрива ненужни работни места за
трудоустрояване на работниците и служителите по
[3, чл. 333, ал. 1, т. 1-4]. Следователно, производствената необходимост от спиране на работа трябва да бъде безспорна, а за да бъде това така е
необходимо относно нейната целесъобразност да
се произнесе компетентен и безпристрастен орган.
В такъв случай е целесъобразно да съществува орган, които да е в състояние да направи
безпристрастна, но компетентна преценка относно икономическата невъзможност да се трудоустрояват работниците и служителите по [3, чл. 333,
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ал. 1, т. 1-4] от страна на работодателя, както и от
необходимостта от спирането на работата за повече от 15 дни. Този орган може да е постоянен
или за конкретен случай, т. е. „ad hoc”. За постоянен орган трудно може да става дума, тъй като
ще има сериозни проблеми с издръжката му.
Освен това въпросите, които има да решава, не са
всекидневие на трудовата дейност, а инцидентни
прояви. Това именно прави икономически нецелесъобразно създаването на постоянен орган за решаването на горните въпроси, свързани със запазване на заетостта.
В областта на трудовите и непосредствено
свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище съществуват такива органи – това са съветите за тристранно сътрудничество на различни равнища –
национално, отраслово, браншово, общинско. Тъй
като техните правомощия са от по-друго естество,
за да може да изпълняват арбитражни функции по
горните трудовоправни проблеми е необходимо само представителите на държавата да бъдат излъчени от съответната инспекция по труда и да им
бъдат разширени функциите с разрешаване на горните проблеми. Слабост на това решаване на
проблема, е че съставът на съветите за тристранно сътрудничество е съобразен експертно с други
проблеми на трудовите отношения и въпросите на
жизненото равнище, докато тук се налага да се изкаже експертно мнение по микроикономически
проблеми. В такъв случай все пак най-компетентен би бил орган тип „ad hoc”, съставен действително само за „случая” от специалисти в областта
на микроикономиката, излъчени от синдикатите,
работодателските организации и държавата. Няма
пречка да е съответния орган за тристранно сътрудничество на съответното равнище, но съставът
му да бъде съобразен с предмета на случая, или
пък да се ползват експертни мнения и становища,
изискани от трите страни, представени в този орган.
Наистина по приемлива е втората възможност,
т. е. създаване на временен орган, който да се произнася по горните въпроси. Такъв орган може да
се състави от равен брой представители на инспекцията по труда, представители на синдикатите
и от представители на работодателските организации. Така трите страни, имащи отношение към
въпросите на жизненото равнище – работниците и
служителите, работодателите и държавата, ще бъдат равнопоставени в конституирането на орган, който да се произнася именно по такива въпроси.
Проблемът е, кой би могъл да създаде такъв орган
и кой би имал правото да го сезира за целта.
Относно първият проблем, целесъобразно е това
да бъде съответната инспекция по труда, в чиято
юрисдикция е предприятието с такъв казус. Съдей-

248

Ленко Русанов, Любомир Мечкаров

ствие могат да окажат съответните съвети за тристранно сътрудничество, в териториалния обхват на
които се намира предприятието. Открит въпрос тук
остава, може ли да ги задължи инспекцията и по
какъв ред трябва да стане това. По отношение на
втория проблем, правото на сезиране може да принадлежи на заинтересуваната страна – работник/
служител или работодател. Същевременно не би
трябвало да се отказва сезиране и на съответните
организации, които защитават правата на своите
членове – синдикални и работодателски.
Ефективната защита на трудовата заетост е
важен фактор за постигане на устойчиво развитие,
тъй като допринася за социалната сигурност на заетите лица по трудови правоотношения, за сигурността на техните семейства, на техните поколения.
За постигане на такава защита на трудовата заетост е необходима промяна в трудовото ни законодателство, във връзка с което са направени съответните конкретни предложения. Тези предложения не са свързани със създаването на специализирани органи за целта, ефекта от дейността на
които вероятно би бил по-голям, но издръжката им
ще бъде сериозно бреме за държавния бюджет
понастоящем. Органите, които се предлагат, са тип
„ad hoc”, но създаването им се основава на вече
съществуващи публични органи, каквито са инспекциите по труда, на съществуващи публично-обществени органи, каквито са съветите за тристранно
сътрудничество и на съществуващи неправителствени организации, каквито са синдикалните и рабо-

тодателските организации. Предлаганата промяна
в законодателството всъщност не е радикална
интервенция, а по-скоро цели постигането на определен координиращ ефект между съществуващите публични и социални институции за създаване
на своеобразен арбитражен орган. Това определено би снижило до възможния минимум случаите
на работодателски произвол, продиктуван от тесен
икономически интерес, и би допринесло, доколкото е икономически допустимо, за стабилизиране
на трудовата заетост. Постигането на по-голяма социална сигурност сред наетите лица във всяка отделна страна ще има своят принос за постигане на
устойчиво развитие в глобален мащаб. Това е пътят за реализацията на един от важните постулати
на устойчивото развитие - “Мисли глобално, действай локално” [2, с. 8].
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ABSTRACT
The sustainable development idea is in еconomy which make a social assurance without serious environmental
damages. There is a paradox – the social assurance is creating with for any length of time employment, but turbulence
in economy is inevitable, because it is functioning within dynamical environment. Therefore the employment is dynamical quantity too. At the same time the basic source of income for many people is the work with labor agreement in the
modern countries.
The stabilization of the employment exact complex of measures but object of reasoning is optimal protection
against release as far as it is economical possible in reconstructing with reduce of the employment. In this connection
are analyzed wais for law protection of workers and servants at reduce of employment with give an account of interests
of employers. These interests in determinately circumstances are contrary and must lead to its optimal combination. If
the economical realities exact reduce of the employment have to tray the wais for jointly meeting of economical
challenger so, that “the shock” will be meet from all workers and servants and employer including.
It is made recommendations for improvement of the labor legislation in this attitude in reconstructing of production capacities. The achievement of better social assurance among the workers and servants in every country will give
your contribution to achieve the sustainable development in globe dimension.
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УПРАВЛЕНИЕ НА МОТИВАЦИЯТА В ЕКИПА И ЕФЕКТИВНОТО
ПОВЕДЕНИЕ
Велина Колева
Икономически университет – Варна
Докладът разглежда конкретен казус в софтуерна фирма, която използва екипният принцип на работа.
Представени са конкретни мотивационни проблеми, изведени чрез изграждането на мотивационен профил на
екипите. На тази база се правят сравнителни профили и се анализират ключовите несъответствия и проблеми.
Определят се функциите на ръководителя, с акцент върху уменията му да въздейства върху екипа и да формира
ефективно поведение на членовете му. Изследва се зависимостта между ръста на фирмата (по класическият
модел на Лари Грейнър) и ролята на мениджъра в този процес за изграждането на истински резултатно поведение.
Ключови думи: мотивация, мениджмънт, поведение
Key words: motivation, management, behavior

Същност на проблема
Към днешна дата, може да се твърди, че българските фирми са обременени със сложен кръг
от проблеми – от реални рискове за изпадане в
несъстоятелност и фалит, през трудни действия по
оздравяване, преструктуриране и стабилизиране,
до предизвикателството да станат конкурентоспособни на местния и европейския пазар. Като цяло
може да се посочи, че сме изправени пред огромно предизвикателство в близките години да докажем икономически потенциал и възможности на равноправен член на европейското семейство.
Колкото и шаблонно да звучи, подобни предизвикателства са успешно преодолими чрез разработването на ефикасни системи за управление
на човешките ресурси, насочени не просто към рационализиране на дейностите и подобряване на тяхната ефективност, но и към постигане на висока
мотивация на хората в трудовата дейност. Основанията за нарастващият интерес към мотивационната проблематика произтича от стремежа на някои мениджъри да направят бизнеса си печеливш
и конкурентоспособен, именно чрез развиване на
човешкият потенциал във фирмата. Това важи в особено голяма степен за фирмите от ІТ сектора, където хората са основната производителна сила и
ключов фактор за успех. Този факт предопредели
и избора ни на обект на изследване в настоящата
разработка - микрофирма, развиваща се в сектора на информационните технологии, която условно ще наречем фирма “Х”.
Цел на настоящата разработка е да се очертаят появилите се в този етап от развитието на фирмата мотивационни проблеми и несъответствия в
екипната работа на персонала. Получените резул-

тати коментираме в контекста на пет степенния модел на фирмения растеж на Лари Грейнър.
В този аспект, изключително сериозен е въпросът за управлението на мотивацията в екипа1 .
Той е свързан с възможността да насочим хората
в определена посока, да задвижим цялата съвкупност от ценностни ориентири и човешка енергия от
позитивни импулси, за постигане на лични цели,
чувство за обща цел и стратегия. Мотивацията за
по-добро представяне може да бъде повишена чрез
създаването на подходящи стимули, които в определен момент, влияейки върху определени потребности, могат да се превърнат във вътрешноприсъщи мотиви на индивида. По този начин ще се постигне еднопосочност по отношение на лични и фирмени цели и ще подобри представянето чрез поефективно индивидуално поведение.
До голяма степен от значение в този процес
са и още две характеристики: управленски стил и
лидерство. Управленският стил отразява начинът,
по който мениджърът осъществява ръководните си
функции и упражнява власт. От него зависят отношенията ръководител-подчинен и подчинен-ръководител, а така също и процесите, свързани с вземане на решения, делегиране, мотивиране, организиране и др. Лидерството, от своя страна, предполага влияние върху другите, което ги подтиква да действат по точно определен начин. Лидерските качества са необходими на всяко равнище на управлението в организацията.
Неоспорима е ролята на мениджмънта и мениджърите на фирмата в стремежа да се създава
и поддържа висока мотивация на персонала. В този смисъл, проведеното изследване и изведените
обобщения и препоръки са адресирани предимно

1 Колева, В, П.Ганушева, Мениджмънт и организационно представяне – пета международна научно-приложна конференция по съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията, ТУ –
Варна, 2004г., стр. 51
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към собственика и ръководител на изследваната
фирма.
Резултати от проведени изследвания
Нашето изследване относно мотивацията на
екипите във фирма “Х” бе проведено чрез използване на анкетно проучване и разработване на съответните мотивационни профили. Чрез тях се получи обобщена картина, която отрази въздействието на комплекса от мотивационни фактори и идентифицира проблемните (лимитиращи) елементи и
причини, обусловили недостатъчната мотивираност
на персонала.
Спазвайки тези съображения, разработихме
два мотивационни профила – на двата работни екипа във фирмата. Единият се състои от специалисти,
разработващи софтуер по конкретни, проекти - системи за управление на база от данни, системи за
управление на бизнеса (условно ще го наречем екип
А), а другият – от специалисти, създаващи мултимедийни приложения по поръчка на клиента, включ.
уеб сайтове (условно ще го наречем екип Б). Екип
А се състои от трима души, а екип Б – от четирима души. Анкетирани са всички 7 членове от фирмения персонал.
Технологията за изготвяне на мотивационният профил на отделните екипи премина през пет

етапа:
- изготвяне на анкетна карта;
- провеждане на анкетата;
- ранжиране на мотивационните фактори;
- определяне степента на удовлетвореност
на потребностите;
- разработване и представяне на мотивационния профил на изследваният екип.
За целите на изследването бе разработена анкетна карта. В нея присъстваха основни мотивационни фактори (най-често коментирани от различните мотивационни теории и модели). Изискването
към всеки участник беше да ги подреди (ранжира)
по степен на значимост за неговата работа и да
отговори с “ДА” там, където състоянието според
него е удовлетворително, неудовлетворително или
индиферентно.
Изграждане на мотивационен профил на екип А
Изследването на този екип обхваща трима
души. След направените междинни изчисления, в
таблицата по-долу поместваме окончателната ранжировка на факторите – мотиватори. С ранг 1 е
обозначен факторът с най-голяма значимост за членовете на екипа, а с ранг 20 – този с най-малка
значимост. Така се очертават най-важните мотиватори за специалистите от това звено – “трудово

Табл. 1. Окончателна ранжировка на факторите по значимост и определяне степента
на удовлетвореност на персонала от Екип А
ФАКТОРИ
Трудово възнаграждение
Интересна и предизвикателна работа
Възможност за повишаване на
квалификацията
Отношения с останалите колеги
Самостоятелност в работата
Признание на лични способности
Доверие в управлението
Подходящи условия на работа
Своевременна и справедлива оценка
на постигнатите резултати
Възможност за растеж в йерархията
Своевременна и достоверна
информация за задачи и резултати
Комуникация с ръководството
Възможност за инициатива и изява
Сигурност на работното място
Стил на управление
Делегиране на допълнителни права и
правомощия
Социални придобивки
Организация на работното време
Лоялност и ангажираност към
организацията
Участие в управлението на фирмата

ВАЖНОСТ
НА ФАКТОРА
1
2

УДОВЛЕТВ.
(в %)
0
33

ИНДИФЕР.
(в %)
0
67

НЕУДОВЛ.
(в %)
100
0

3

67

33

0

4
5
6
7
8

100
33
33
0
67

0
33
33
67
33

0
33
33
33
0

9

0

33

67

10

0

33

67

11

33

33

33

12
13
14
15

0
0
100
0

0
67
0
33

100
33
0
67

16

0

67

33

17
18

67
100

33
0

0
0

19

0

67

33

20

0

100

0

Управление на мотивацията в екипа и ...

възнаграждение”, “интересна и предизвикателна
работа”, “възможност за повишаване на квалификацията”. С най-малка степен на значимост са –
“лоялност и ангажираност към организацията” и
“участие в управлението на фирмата”.
Следващият етап е свързан с определяне степента на удовлетвореност (съотв. неудовлетворе-
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ност и индиферентност) по отношение на изследваните фактори. Резултатите са в процентно съотношение (табл.1).
На база на обработената и систематизирана
информация от проведеното изследване, представяме и мотивационният профил на екипа (фиг.1).
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Фиг.1. Мотивационен профил на персонала на екип А
Първата зона е тази на удовлетворените
потребности. Тя характеризира процентния дял на
удовлетворените лица от Екип А, т.е. това е оползотвореният мотивационен потенциал. Както е
видно, пълна удовлетвореност (100%) съществува по три мотивационни фактора – “отношения с
останалите колеги”, “сигурност на работното място” и “организация на работното време”. Сравнително висока удовлетвореност (67%) е налице при важни фактори като: “възможност за повишаване на
квалификацията”, “подходящи условия на работа”
и “социални придобивки”.
Втората зона е тази на неустановените
потребности, т.е. на безразличието към съответния мотивиращ фактор. Тази индиферентност в повечето случаи е предизвикана от липсата на ясна
представа у персонала как въздейства въпросният
мотивационен елемент, без той да бъде показател
за невъзможност чрез него да се мотивират хората.
Подобна неяснота сама по себе си показва, че трябва да се акцентира върху този фактор, тъй като
там съществува възможност за потенциал, който
би могъл да се развие в бъдеще. Зоната на индиферентност тук е доста широка: 100% от анкетираните не проявяват никакъв интерес към последният мотивационен фактор – “участие в управлението на фирмата”; безразличие в голяма степен
(67%) съществува при “интересна и предизвикателна работа”, “доверие в управлението”, “възможност за инициатива и изява”, “делегиране на допълнителни права и правомощия”, “лоялност и ангажираност към организацията”.

Сравнително широкото поле на индиферентност разкрива доста негативи относно мениджмънта
на фирма “Х” – очевидно голяма част от факторите-мотиватори са неясни за персонала от Екип А.
Парадоксално е, че той поставя в тази зона дори
фактора “интересна и предизвикателна работа”,
който е на второ място по степен на значимост за
екипа.
Третата зона е тази на неудовлетворените
потребности. Тя има най-голямо значение при характеризиране на съществуващите “тесни места”
и мотивационни проблеми в екипа, с оглед бъдещата работа върху тях. Резултатите показват 100%
неудовлетвореност по отношение на “трудово възнаграждение” и “комуникация с ръководството”.
Сравнително висока степен на неудовлетвореност
съществува и при няколко важни мотивационни фактора като: “своевременна и справедлива оценка на
постигнатите резултати”, “възможност за растеж
в йерархията” и “стил на управление”.
В обобщение, можем да заключим, че така
представеният мотивационен профил и анализ на
резултатите са знак за сериозни проблеми, голяма част от които произтичат от качествата на мениджъра и уменията му за ефективно управление
мотивацията на екипа.
Изграждане на мотивационен профил на екип Б
Изследването на персонала в този екип обхваща четирима души. Използвайки същата методика за систематизиране и обобщаване на данните от изследването, поместваме очерталите се най-
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важни мотиватори за специалистите от това звено
– “трудово възнаграждение”, “интересна и предизвикателна работа”, “възможност за повишаване на
квалификацията”. С най-малка степен на значимост
са – “лоялност и ангажираност към организацията”
и “участие в управлението на фирмата”. Очевиден
е изводът, че има пълно припокриване в значи-

мостта, а оттам и ранжировката на факторите-мотиватори в двата екипа.
На следващ етап определяме степента на
удовлетвореност (съотв. неудовлетвореност и
индиферентност) по отношение на изследваните
фактори, представяки данните в процентно съотношение.

Табл. 2. Окончателна ранжировка на факторите по значимост и определяне степента
на удовлетвореност на персонала от Екип Б

ФАКТОРИ
Трудово възнаграждение
Интересна и предизвикателна работа
Възможност за повишаване на
квалификацията
Самостоятелност в работата
Отношения с останалите колеги
Своевременна и справедлива оценка
на постигнатите резултати
Делегиране на допълнителни права и
правомощия
Комуникация с ръководството
Организация на работното време
Своевременна и достоверна
информация за задачи и резултати
Възможност за инициатива и изява
Признание на лични способности
Доверие в управлението
Подходящи условия на работа
Възможност за растеж в йерархията
Сигурност на работното място
Стил на управление
Социални придобивки
Лоялност и ангажираност към
организацията
Участие в управлението на фирмата

ВАЖНОСТ
НА ФАКТОРА
1
2

УДОВЛЕТВ.
(в %)
0
25

ИНДИФЕР.
(в %)
0
25

НЕУДОВЛ.
(в %)
100
50

3

50

25

25
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25
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50
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25
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0

0
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Фиг.2. Мотивационен профил на персонала на екип Б

Управление на мотивацията в екипа и ...

Така представеният мотивационен профил на
Екип Б, съвсем логично представя много близко възприемане на факторите-мотиватори до това на Екип
А. И двата екипа работят при еднакви условия - в
една и съща работна среда, по сходни задачи, подчинени са на един ръководител. Въпреки това съществуват някои различия, относно степента на
удовлетвореност при тълкуването на отделните
фактори.
Първата зона е тази на удовлетворените
потребности. Тук недвусмислена е зоната на “отношения с останалите колеги” – 100%. Сравнително висока удовлетвореност съществува по факторите “организация на работното време” и “сигурност на работното място” (75%), както и “подходящи условия на работа” и “социални придобивки”. В съпоставителен план, тези фактори са успешно мотивиращи и специалистите от Екип А.
Втората зона е тази на неудовлетворените
потребности. Тук отново с най-голям процент индиферентност е факторът “участие в управлението на фирмата”. След него се нареждат факторите-мотиватори “самостоятелност в работата”, “доверие в управлението”, “подходящи условия на работа”, “възможност за растеж в йерархията”, “ло-
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ялност и ангажираност към организацията”. Тук отново съществува парадокс – факторът “самостоятелност в работата” е на водеща позиция в ранжирането по значимост (4 място) и в същото време
50% от хората в екипа са безразлични към него.
Това очертава липсата на ясна представа у персонала относно същността и смисъла на въздействието на този мотиватор.
Третата зона е тази на неудовлетворените
потребности. Тя откроява лимитиращите факторимотиватори в профила. При внимателен анализ и
съпоставка с предходния мотивационен профил, откриваме повече проблемни зони тук – 100%-ова
неудовлетвореност по отношение на “трудово възнаграждение”, “своевременна и справедлива оценка на постигнатите резултати” и “комуникация с
ръководството”; сравнително висок е процента на
неудовлетворените по факторите “възможност за
инициатива и изява”, “стил на управление” -75%.
В обобщение се налага изводът, че така представеният мотивационен профил на Екип Б много
“плътно” се доближава до резултатите от профила
на Екип А, което е сигнал за сериозни проблеми в
мениджмънта на фирмата.

Табл. 3. Ранжирани по значимост мотивационни фактори на специалистите от Екип А и Екип Б
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ЕКИП А
Трудово възнаграждение – 100% неудовлетв.
Интересна и предизвикателна
работа
Възможност за повишаване на
квалификацията
Отношения с останалите колеги
Самостоятелност в работата
Признание на лични
способности
Доверие в
управлението
Подходящи условия на работа
Своевременна и справедлива оценка на
постигнатите резултати
Възможност за растеж в
йерархията
Своевременна и достоверна информация за
задачи и резултати
Комуникация с ръководството
Възможност за инициатива и изява
Сигурност на работното място
Стил на управление
Делегиране на допълнителни права и
правомощия
Социални придобивки
Организация на работното време
Лоялност и ангажираност към организацията
-67% индиферентност
Участие в управлението на фирмата – 100%
индиферентност

ЕКИП Б
Трудово възнаграждение - 100% неудовлетв.
Интересна и предизвикателна работа – 50%
неудовлетвореност
Възможност за повишаване на
квалификацията – 25% неудовлетвореност
Самостоятелност в работата
Отношения с останалите колеги
Своевременна и справедлива оценка на
постигнатите резултати
Делегиране на допълнителни права и
правомощия
Комуникация с ръководството
Организация на
работното време
Своевременна и достоверна информация за
задачи и резултати
Възможност за инициатива
и изява
Признание на лични способности
Доверие в управлението
Подходящи условия на работа
Възможност за растеж в йерархията
Сигурност на работното
място
Стил на управление
Социални придобивки
Лоялност и ангажираност към
организацията – 50 % индифирентност
Участие в управлението на
фирмата – 75% индиферентност
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Изграждане на сравнителен анализ на мотивационните профили на изследваните екипи.
Съществува пълно припокриване при подреждането на първите три фактора по значимост: 1.
Трудово възнаграждение; 2. Интересна и предизвикателна работа; 3. Възможност за повишаване
на квалификацията.
И двете групи поставят работната заплата като фактор с най-силно мотивиращо въздействие
върху тях. Този резултат е очакван – общата социално-икономическа ситуация в страната налага използването на подобен елемент като най-масово
средство за мотивация. Предвид малкият мащаб и
ограничените капиталови възможности на изследваната фирма, трудовото възнаграждение се оказва решаващо. Тук прави впечатление още един съществен момент – 100% от анкетираните са неудовлетворени от получаваното възнаграждение. В
допълнение, 100% от специалистите в Екип Б се
чувстват неудовлетворени относно своевременната и справедлива оценка на постигнатите резултати.
В този аспект, би могло да се помисли за евентуални възможности за въвеждане на адекватна система за възнаграждения (чрез отчитане на личния
принос на всеки) или предоставяне на повече социални придобивки например.
Вторият и третият фактор по които съществува единомислие сред анкетираните е “интересна и
предизвикателна работа” и “възможност за повишаване на квалификацията”. Присъствието на подобни мотиватори на предни позиции, до голяма
степен свързваме с естеството и спецификата на
работа във фирма “Х”. Като един от най-бързо развиващите се отрасли на икономиката, секторът на
високите технологии изисква високо подготвени и
квалифицирани специалисти. В този смисъл, интересната работа, съчетана с възможности за развитие се явява основно мотивиращо средство за персонала. Отново наблюдаваме неудовлетвореност
по двата фактора (съотв. 50% и 25%) при специалистите от Екип Б.
Припокриване в мненията на двата екипа има
и по отношение на факторите “лоялност и ангажираност към организацията” и “участие в управлението на фирмата”. Очевидно това са най-непредпочитаните мотивационни елементи за хората в двата екипа. По тях съществува твърде висок процент
индиферентност.
Изводи
Предвид целта на изследването, ще конкретизираме резултатите като посочим “тесните места” по отношение мотивацията във фирмата:
1. Сто процента от персонала във фирмата е
неудовлетворен от изплащаното трудово възна-

граждение;
2. Всички седем членове на фирмата са неудовлетворени от комуникацията си с ръководството. Тук можем да добавим и твърде високият
процент неудовлетвореност на специалистите от
двата екипа по фактора “стил на ръководство”.
3. Специалистите от Екип Б (четирима души)
са изцяло неудовлетворени от липсата на своевременна и справедлива оценка за постигнатите резултати. Това е сериозен проблем и в Екип А (близо
70%).
4. Възможностите за инициатива и изява, както и за развитие, и израстване в йерархията също
са силно подценени от ръководството и не се стимулират достатъчно. Много сериозен е процентът
на хората, силно неудовлетворени от тези мотиватори.
Положителните моменти в използвания от
фирмата мотивационен пакет са:
1. Развитие на добра работна атмосфера по
повод “отношенията с останалите колеги” – 100%;
2. Не се наблюдава напрежение по отношение сигурността на работното място и организацията на работното време, т.е. има създадени добри
условия на труд;
3. Социалните придобивки също са сериозен
мотивационен елемент, разгърнат в достатъчна степен в политиката на фирмата.
Препоръки
• Наложително и обосновано е изграждането
на прозрачна и справедлива система за оценка и
възнаграждение на персонала. В този смисъл е необходимо въвеждането на система за атестация,
която да бъде извършвана максимум на шестмесечие.
• От изключително значение е създаването на
открити комуникации – системни консултации с
мениджъра, прозрачност при общуването със всеки служител при поставянето и изискването на задачи, активна обратна връзка, разделяне на властта.
• Разширяване и обогатяване и на длъжностите – предоставяне на възможности за изпълнение
на по-сложни задачи, по-големи отговорности, насърчаване на активността, планиране на обучения,
ротация на специалистите.
• Конкретни стъпки, свързани със създаването и установяването на фирмена култура - запознаване с мисията, целите, ценностите на фирмата,
повече прозрачност при комуникацията, което цели изграждането на “култура на доверие”; конкретни мероприятия, целящи приобщаване и ангажираност на персонала – герои, ритуали ( честване на
фирмени и лични празници), отпразнуване на успехите – разбиране, баланс, кураж.

Управление на мотивацията в екипа и ...

В заключение, можем да обобщим изводите
и препоръките относно по-ефективното управление
на мотивацията в екипите и фирмата като цяло,
разгръщайки по-обстойно анализа. За целта ще бъде използваме класическият модел за ръста на фирмата на Лари Грейнър2 . Той се представя чрез пет
взаимосвързани фази, които следват от кривата на
жизнения цикъл на фирмата. Основната идея в модела на Грейнър е, ръстът на една фирма да се
представи като серии от еволюционни и “революционни” събития. Ако еволюционната дейност се
представя от един доминиращ стил на ръководство и респективно организационна структура, то революционните изразяват установилото се несъответствие между необходимо и фактическо състояние на ръководство. За да се преодолеят тези
несъответствия, са необходими съществени, а често и революционни промени, чрез които се установяват новите и необходими организационни характеристики.
В началото на създаването си фирма “Х” има
преобладаващо неформални характеристики в процеса на своята дейност. Това се отнася както до
изпълняваните функции и длъжности, така и до организационната структура, в която липсват очертани нива, формална йерархична власт и писани пра-
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вила и процедури. Основно тук се залага на мотивацията и творчеството на хората, на опита и
интуицията. С растежа на фирмата този доминиращ стил на ръководство и организация изпада в
“революционна ситуация”, т.е. в криза. Естествен
резултат стават мотивационните проблеми и несъответствия, описани по-горе. Промяната следва
да бъде осъществена от мениджъра. В глобален
мащаб, всички направени изводи сочат необходимостта от въвеждане на правила и стандарти, които да позволят следването на една главна
(стратегическа) цел и организационното и осигуряване. Необходимо е делегиране на някои от досега изпълняваните управленски функции по нива
на управление и по отделни длъжности. Необходимо е използването на адекватен лидерски стил и
комуникации, както и прилагането на основни мотивационни техники, чрез които ефективно да се
управлява трудовата мотивация и ефективното поведение във фирмата.
Литература
1. Колева, В, П.Ганушева, Мениджмънт и организационно представяне – пета международна научно-приложна конференция по съвременни
проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията, ТУ – Варна, 2004г.
2. Тодоров, К., Стратагическо управление в малките и средните фирми, СИЕЛА, С., 2001г.
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ABSTRACT
The report examines a particular case in a software firm that employs the teamwork principle. It presents specific
motivation problems drawn through the building of a team motivation profile. On basis thereof are made comparative
profiles, and the key discrepancies and problems are analyzed. The leader’s functions are determined by giving prominence to his abilities to act on the team and form an effective behavior of its members. It examines how the growth of
the firm (as per Larry Greiner’s classical model) and the role of manager in this process are related for the building of a
really effective team behavior.

2 Тодоров, К., Стратагическо управление в малките и средните фирми, СИЕЛА, С., 2001г., стр. 82

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

РАЗВИТИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ В
БЪЛГАРИЯ
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Човечеството разполага с резерв за задоволяване на енергийните си нужди чрез оползотворяване на потенциала на Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ), които са независим ресурс и екологичен източник на енергия.
България има значителен потенциал от ВЕИ и може да покрие съществена част от общите си енергийни
потребности. Внедряването на ВЕИ технологиите може да играе ключова роля за постигане на дългосрочни цели
за икономическа стабилност и устойчиво местно развитие. Енергийната стратегия на България, изградена в
хармония с енергийната стратегията на Европейския Съюз предвижда до 2010г., дела на ВЕИ в производството
на електроенергия да достигне 11% от общото вътрешно брутно производство на електроенергия в страната.
В настоящия доклад се разглеждат основните видове възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) използвани
в България - слънчева енергия, геотермална енергия, вятърна енергия, водна енергия и биомаса. Прави се преглед на ВЕИ технологиите, оценка на теоретичния потенциал на отделните възобновяеми енергийни източници,
оценка на тяхното приложение до момента и переспективи за тяхното развитие в България.
Ключови думи: възобновяеми енергийни източници,технологии
Key words: renewable energy sources, technologies

Сигурността на енергийните доставки е проблем, който стои както пред нашата страна, така и
пред страните на ЕС и може да се реши чрез оползотворяване на местния потенциал. Енергийната
стратегия на България е насочена към използване
потенциала на енергийната ефективност и устойчиво развитие на ВЕИ-технологиите. Всяко стратегическо решение за развитие на енергетиката се оценява и по отражението му върху околната среда, а
използването на ВЕИ-технологиите осигуряват екологична алтернатива. Възобновяемите енергийни
източници (ВЕИ) могат да играят важна роля в намаляването на емисиите на газове, предизвикващи парников ефект, осигурявайки доставка на енергия и намаляване на промяната на цените. Тези преимущества са отразени в политическите цели, като например насоките за планиране на ВЕИ на ЕС
за 2010 година. България има значителен потенциал от Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ)
и може да покрие съществена част от общите си
енергийни потребности чрез развитие, експлоатиране и разработка на ВЕИ технологиите. Страната
ни прави своите първи стъпки в посока на използване на местните ресурси от възобновяеми енергийни източници. Енергийната стратегия на България
предвижда до 2010г., дела на ВЕИ в производството на електроенергия да достигне 11% от общото
вътрешно брутно производство на електроенергия.
Делът на ВЕИ за покриване на електроенергийния
баланс на страната през последните десет години
се движи между 6 и 8 %.
1. Водна енергия
Нашата страна разполага с воден ресурс 1600
– 2000m3 вода годишно на жител от населението.

Теоретичния хидроенергиен потенциал достига 26
млрд.KWh в средна по отток година. Технически
усвоимият потенциал е около 57% от теоретичния
и е изчислен на 15 млрд.KWh. В момента работят
около 125 броя ВЕЦ и е усвоен около 33% от техническия потенциал. У нас работят стотици малки
и големи водни електроцентрали. Повечето от тях
са проектирани преди десетки години. Средното им
използване в национален мащаб е под 20%
годишно.
Основните предимства при използване на хидроенергийния потенциал са: ниска себестойност на
електроенергията, ниски разходи за експлоатация,
дълъг период на експлоатация и неизчерпаем
ресурс. Към основните недостатъци може да се
причислят: големи първоначални инвестиции, дълъг период на възвращаемост и реализация на
проекта, зависимост от климатични условия. Всяко
речно или морско течение носи кинетична енергия
на движещата се вода. Съгласно конвенционалната динамика на флуида тази кинетична енергия зависи от масата и скоростта на флуида, обработван от хидрокинетичния преобразувател.
Генерирането на електроенергия се осъществява
чрез технологията на хидравлични турбини и електрически генератори. Енергийния потенциал на потока е функция на количеството вода и височина на
пада. Ефективността на водните турбини е 80 –
90%. Изборът на конкретна технология, конструкция и устройство, най-подходящо за съответните
течения, има решаваща роля за ефективната работа на всяка хидрокинетична инсталация.
Енергийното оползотворяване на водната енергия
зависи в най-голяма степен от избора на подходяща технология. У нас има подходящи условия за
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експлоатацията на водната енергия, както при използване на водни падове, така и от свободно течащата вода в големите реки, включително 470 km
дунавско течение, както и морските течения.
Съществуващия технически и икономически
потенциал за големи ВЕЦ е вече използван. Има
възможности за изграждане на 730 малки ВЕЦ
(МВЕЦ) с обща инсталирана мощност 210 MW, до
10MW. Малки ВЕЦ имат редица положителни качества които ги отличават от традиционните ВЕЦ.
Те изискват по-малки капиталовложения, строят се
бързо и лесно, прилага се стандартно машинно
електрооборудване, осигурен е пазар на електроенергията и имат ниски експлоатационни разходи.
Използването на безплатната водна енергия
води до реализацията на висока печалба за което
допринасят и новите съществени преференции в
нормативните условия. С новия Закон на Енергетиката електро-разпределителните предприятия, са
задължени приоритетно да присъединяват към
енергийната система, централите производителки
на електроенергия от ВЕИ съгласно чл.160 от ЗЕ.
От 2003 година изкупната цена е вече близо 10 ст.
с ДДС за киловатчас хидроелектроенергия и ще продължава да расте с ръста на цените на дребно. По
закон е предвидено, че изкупната цена не може да
бъде по-ниска от 80% от цената на дребно за бита.
Законово задължение на НЕК е да изгражда или да
заплаща изграждането на необходимата присъединителна мрежа до мястото на хидроенергийното
съоръжение. Електроразпределителните предприятия респективно НЕК са задължени да изкупуват
цялата енергия и то на преференциални цени, произведена от МВЕЦ защото ползват ВЕИ.
Водната енергия може да се оползотвори енергийно по различни начини. Първият начин е производство на електроенергия, която се заплаща по
преференциални цени, (изкупува се изцяло от НЕК).
Енергията може да се ползва и за собствени нужди
или частично за едното и другото. Когато се ползва
за собствени нужди, тогава икономическият ефект
е най-голям. Има две възможности да се продава
на НЕК или пряко на консуматор. По закон НЕК изкупува произведената електроенергия на преференциални цени и свободен достъп до пазара на електрическа енергия от водна енергия под 10 MW . За
реализацията на екологичния ефект от производството на зелена енергия е регламентиран стимулиращ механизъм в Закона за енергетиката от 2003
година. Тази система ще се прилага до създаване
на система за издаване и търговия със “зелени сертификати”. За цялото количество произведена електроенергия от хидроресурси ce издават зелени
сертификати. От продажбата на зелени сертификати може да се печели втори път, което е допъл-
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нителна преференция.
Енерго-икономическата ефективност на хидрокинетичния ресурс е най-висока, в сравнение с
останалите ВЕИ у нас. Той е много по-постоянен и
предсказуем от ветровия и годишната му използваемост е много по-висока, отколкото на слънчевото греене. Той е също и по предсказуем и в сравнение с ресурса на язовирните ВЕЦ, които се използват многоцелево и не са съобразени изцяло с
енергийните нужди.
Хидроенергетиката е печеливш бизнес, защото се ползва напълно безплатен първичен енергоизточник, но е необходимо да се предприемат мерки
за по-ефективно експлоатиране на водните
електроцентрали. Следва да се прилагат нови
технологии, позволяващи по-пълно използване на
водните ресурси, съобразено с повишените изисквания за опазване на природната среда и многоцелевото използване на водните ресурси. Трябва да
се работи в посока опазване баланса на речните и
околоречните екосистеми.
2. Вятърната енергия
Вятърната енергия е индиректна слънчева
енергия. Под влияние на слънцето се получава температурна разлика и се образува вятър. Вятърът е
механична енергия на движещи се въздушни маси
между области с различно атмосферно налягане.
Ветровите технологии използват енергията на въздушните маси над земята. Технологията преобразуваща кинетичната енергия на вятъра в електричество е турбина-генератор. При силен вятър се получава интензитет от 10 kW/m2, а при ураган може да се достигне над 25 kW/m2. Въртенето на перките на енергийното съоръжение води до директно
производство на механична енергия, която с помощта на електро-генератора се превръща в
електрическа. Критериите за оценка на енергийния
потенциал на вятъра са посока и средна годишна
скорост. Територията на България може да се раздели на три ветрови зони:
• малко перспективна зона със средна годишна скорост на вятъра 2 – 3m/s, енергиен потенциал 100 W/m2 (под 1000Wh/m2) - Дунавската равнина и Тракия, долините на р. Струма и р. Места,
а също така високите полета на западна България;
• зона на малката ветроенергетика със средна скорост на вятъра 3m/s, енергиен потенциал 100200 W/m 2 (1000-2000 Wh/m 2) - Добруджа,
Черноморието, част от поречието на р. Дунав, планините с височина до 1000m. над морското
равнище;
• зона на голямата ветроенергетика със средна
скорост на вятъра 6 – 7 m/s, енергиен потенциал
над 200 W/m2 ( над 2000 Wh/m2) - открити планински била и върхове над 1000m., части от сушата в
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морето (като нос Калиакра и нос Емине).
На фиг. 1 е показана карта на теоретичния
потенциал на вятърната енергия в България. Построяването на ветрови съоръжения е възможно върху 80-93% от равнинните площи в страната, 10%
от планинските и около 30-70% от предпланинските терени, отчитайки особеностите на релефа, ресурса на вятъра, необходима площ за инсталира-

не на ветрогенераторите. При анализа на икономическата целесъобразност и възможност за използване потенциала на вятърната енергия за производство на електрическа енергия трябва да се вземе
предвид, че от промишлено значение са зоните със
скорост на вятъра над 4, което е 3.3% от общата
площ на България.

Фиг. 1 Карта на теоретичния потенциал на вятърната енергия
От 2003 година изкупната цена за киловатчас ветроелектроенергия е 12 ст. без ДДС и ще
продължава да расте с ръста на цените на дребно.
По закон е предвидено, че изкупната цена не може
да бъде по-ниска от 80% от цената на дребно за
бита. Съгласно приетата стратегия за продажните
цени на енергията, те ще се увеличават синхронно
с инфлацията. Законово задължение на НЕК е да
изкупува 100% произведената вятърна енергия и
да изгражда или да заплаща изграждането на необходимата присъединителна мрежа до мястото
на ветренергийното съоръжение. Направените инвестиции за ветроенергетика се признават за фирмен разход. Всички инвестиции за ветроенергетика се амортизират с данъчно признати годишни квоти от 15% до 50%. След 2007г. за всеки произведен киловатчас от вятърен двигател ще се издава
зелен сертификат. Печалбата от предвидените зелени сертификати е равна на приходите от цената
им, защото за тях не се правят разходи. Всички
разходи влизат в себестойността на електро-

енергията. Използването на ветровата енергия е
свързано с намаляване емисиите на парникови газове и в частност на СО2.
Вятърната енергетика в България е в зората
на своето развитие. Използването на енергията на
вятъра за производство на електричество е перспективен и печеливш бизнес. За да се постигне бързо възвръщане на вложените инвестиции и висока
печалба трябва да се направи оценка на риска, който
идва от трудната предсказуемост на ветронергетиката. Внимателното и детайлното предварително анализиране на ветровите условия на района,
като се отчетат особеностите на релефа и неравномерния енергиен ресурс на вятъра разпределен
през отделните сезони на годината., изискванията
за площта за инсталиране на съоръжението, правилния избор на подходящи ветрогенератори би свело риска до минимум. Необходимо е предварително проучване, анализ и инвестиционна оценка за
всеки ветропроект преди да са направени каквито
и да било разходи за него. Агенцията по енергийна
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ефективност е разработила подробно изискванията
за инвестиционния процес при вятърните централи.
3. Геотермалната енергия
Според публикуваните обобщени данни от
Агенцията по енергийна ефективност, хидрогеотермалната енергия в България е на второ място по
инсталирана мощност след големите ВЕЦ. В страната са разкрити над 160 термални находища (от
тях 102 са държавна собственост). Температурата
на разкритите термални води е в интервала от 20°С
до 101,4°С, с малък дебит от 0.5 l/s до 478 l/s.
Около 70% от водите са с ниска минерализация и
добри питейни качества. Термалните води в България нямат антропологично замърсяване и са микробиологически чисти. Общо за страната дебита е
3934.7 l/s. Наличният динамичен разход на минерални води възлиза на около 4600 l/s и е носител
470 MW топлинна мощност при снижение на температурата на минералната вода до 15% С.
Прогнозните ресурси нарастват съответно на 6400
l/s, топлинна мощност 750 MW. По значителната
част от минералните води в страната са с температура под 40°С. В зависимост от прилаганите технологии усвояването на геотермалния потенциал
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може да достигне едва 10-30% или от 47-75 MW
до140-225 MW. На фиг. 2 е показана карта на теоретичния потенциал на геотермалната енергия в
България.
Геотермалната енергия се използва за изграждане на инсталации за отопление и охлаждане с
участието на термопомпи. Те използват топлинната енергия на при повърхностния слой на земята и
на нискотемпературни води (13-15)°С.
България има добър хидрогеотермален
потенциал, но топлинната енергия на над 80% от
геотермалните води се губи при изливането им в
реките. Разполагаме с осъвременено законодателство, което урежда въпросите по проучването,
изследването, оценката на ресурсите, правилата и
приоритетите за ползване и опазване на минералните води. Термалните води и геотермалната енергия се управляват от повече закони и наредби, в
сравнение с останалите ВЕИ, което прави процедурите по-продължителни и тромави. Според стратегията на България, геотермалната енергия е с ограничен ресурс и в дългосрочен план ще остане с
относително малко бъдещо нарастване задържайки общия си принос до съществуващите ресурси.

Фиг. 2 Карта за теоретичния потенциал на геотермалната енергия
4. Биомаса
Биомасата принадлежи към семейството на
възобновяемите енергийни източници, тъй като скоростта на нейното използване е все още по-ниска
от скоростта, с която тя се възстановява. Тя е ши-

роко разпространен източник на енергия включващ
дървесна биомаса, остатъците от дървообработващата промишленост, енергийни култури, земеделски отпадъци, торфове, а също и органични
фракции от общински твърди отпадъци и домакински отпадъци. От дървопреработващата ни индус-
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трия остават дървесни отпадъци, количествата от
тази биомаса могат да се използват за производство на екобрикети, биопелети, гранули, могат да
се изграждат централи за съвместно производство
на топлина и електроенергия на база отпадни продукти от селското и горското стопанство. Биомасата
може да бъде класифицирана в три направления:
• дървесина от горското стопанство;
• енергийни култури;
• дървесни отпадъци – селскостопански,
индустриални, градски.
Ресурсите на биомаса, както и тяхното усвояване са свързани с топографията и физическата
география на конкретната държава Почвено-климатичните фактори в България благоприятстват развитието на селското стопанство. Около 60 % от
територията на страната е обработваема земя, като известна част е замърсена с тежки метали.
Замърсените площи не са подходящи за отглеждане на зърнени, зеленчукови и овощни култури, но
могат да се използват за отглеждането на енергийни растения.
Оценявайки ресурса за производство на биомаса в България трябва да се има предвид, че 60%
от територията на страната са земеделски земи,
30% са гори, 6% са територии за туризъм и отдих
и 4% са населени места. Общата площ на горския
фонд е 3 914 355 ха.
Особено внимание привличат т.н енергийни
растения. Понятието енергийни растения включва
култури, отглеждани специално за енергийни цели.
Това могат да бъдат едногодишни и многогодишни
култури, които представляват суровина за добив на
твърди, течни и газообразни горива.
От енергията от биомаса може да се произвежда електрическа и топлинна енергия или подходящо транспортно гориво. Начините за преработка
на биомаса са няколко:
• пряко изгаряне на дървесната биомаса за
получаване на топлинна енергия;
• производство на биогаз – анаеробно разграждане на органичните вещества до получаване
на метан който е с калоричност 26MJ/m3;
• преработване до течни биогенни горива –
растителни масла, биоетанол, биодизел;
• термохимично разлагане (пиролиза) и др.
Отоплението с биомаса все още се свързва с
ръчните системи за зареждане, които не са
практични. Най-разпространените технологии за
производство на енергия от дървесна биомаса са
термохимичните. При тях посредством химични процеси и под действието на топлина дървесна биомаса се превръща в енергия или във вторичен енергиен носител. Новите технологии за използване на
биомаса, могат да се видят при производството на

биогаз. Производството на биогаз е много изгодно,
получава се 29 пъти повече енергия, отколкото се
изразходва за производството му. Съдържанието
на метан в биогазът е 55-70%. Топлината на изгаряне на биогаза е 22 600 KJ/m3, един килограм
метан съответства на 1.18kg мазут. От един килограм биомаса се получават 200 – 1200 l биогаз
в зависимост от състава на биомасата и условията на ферментация. Проблемът е в съхранението
на биогаза, тъй като изисква голямо пространство.
Процесът при който от биогаз, освен топлина, се
произвежда и електричество се нарича когенерация.
Това става най-често в машинни агрегати, наричани когенератори. Познати са два основни вида
когенератори. Двигатели с вътрешно горене, в които изгаря метанът, съдържащ се в биогаза, при
което двигателят върти електрогенератор, а топлината, отвеждана за охлаждането му, се използва
за полезни нужди. Другият вид когенератори са
турбинните. Това са газови турбини, които въртят
електрогенератори. Когенерацията на биогаз позволава обезвреждане на биологичните отпадъци и
максимално ограничаване на изпускането на вредни емисии в околната среда. Използването на биогаза може да става или чрез директно изгаряне за
получаване на топлинна енергия, или чрез изгаряне в комбинирани газови топлоелектрически инсталации за получаване на топлинна и електрическа
енергия.
Биодизел може да се добие от соево, рапично,
слънчогледово, царевично масло, животински и растителни мазнини, дървесни отпадъци, селскостопански растителни остатъци чрез пиролиза.
Пиролизата е процес на получаване на течни и газообразни горива при температури 500-800°С при
силен кислороден дефицит. Остатъкът е активен
въглен. Биогоривата са подходящи за дизелови двигатели и са екологично чисти, поради което не се
облагат с акциз, а това представлява силен икономически стимул за производството.
Употребата на биомаса неминуемо ще доведе до намаляване на потреблението на вторична
енергия, ще окаже положителен ефект върху околната среда ще доведе до икономия на електроенергия и течни горива. Най-голям потенциал като обем
измежду всички възобновяеми енергии в България
има биомасата използвана за комбинирано производство на топлинна и електроенергия Енергията
получавана от биомаса е между най-обещаващите
области вътре в сектора на ВЕИ.
5. Слънчева енергия
Слънчевата енергия е естествен ресурс, неизчерпаем и чист енергиен източник. Получаваната
на повърхността на Земята слънчева енергия е
1000 пъти повече, от цялата енергия получавана

Развитие на възобновяемите енергийни технологии в...

от всички ТЕЦ. Годишната продължителност на
слънчевото греене в България е от 2000-2500h и
представлява 49% от максималното възможно
слънцегреене. Потенциалът на слънчевата радиация
на територията на страната е значителен , но интензивността по региони е различна. Плътността
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на енергийния поток е над 0,75 KW/m2 в часовете
8-16h Средният възможен брой работни дни на слънчева инсталация е средно 180дни. На фиг. 3 е представена карта за теоретичния потенциал на слънчевата енергия в България.

Фиг. 3 Карта за теоретичния потенциал на слънчевата енергия
Територията на страната условно може да бъде разделена на три слънчеви зони: Централен- източен район, Североизточен район и Югоизточен и
Югозападен
• Централен- източен район, който е 40% от
територията на страната и 30% от населението,
със средна годишна продължителност на слънчевото греене за летния сезон до 1460h и 400h за
зимния период и годишен ресурс 1450kWh/m2
• Североизточен район – заема 50% от територията на страната и 60% от населението, със
средна годишна продължителност на слънчевото
греене за летния сезон до 1750h и 400-500h за
зимния период и годишен ресурс 1500kWh/m2
• Югоизточен и Югозападен - заема 10% от
територията на страната и 10% от населението,
със средна годишна продължителност на слънчевото греене за летния сезон до 1750h и над 500h за
зимния период и годишен ресурс над 1550 kWh/m2.
Технологиите за използуване на слънчева
енергия са фотоелектрично и фототермично преобразуване. Генерирането на електроенергия от
слънчеви фотоволтаици е една съвременна и свръх-

модерна възбновяема енергийна технология – наречена слънчева фотоволтаика.Голяма част от инсталираните фотоволтаични системи, наречени още
PV системи, са резултат от демонстрационни
проекти. Фотоволтаичните панели превръщат слънчевата енергия в електрическа енергия. Плоскопанелните фотоволтаични елементи са с ефективност
10-12%, производството от един модул е около 200
kWh/год. Цената на произведената електрическа
енергия от PV, засега е по-висока от цената на конвенционалните системи поради високата цена на
фотоволтаични елементи.
Термичните слънчеви системи са основните
потребители на слънчева енергия в България.
Използват се за топла вода на жилищни, обществени и стопански обекти, пасивни слънчеви системи за отопление, системи за сушене на дървен
материал и селскостопански продукти. В България
към момента има инсталирани 20MW топлинна
мощност от слънчеви термични инсталации.
Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение
с нагряването на вода чрез електричество. Слънчева
инсталация за отопление може да произведе около
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550-600kWh/m2 год., като се вземе предвид намалението на среднодневната сумарна радиация през
отоплителния сезон. За климатичните условия на
България слънчевите инсталации са подходящи за
горещо битово и технологично водоснабдяване.
Доказани са функционалните им качества в хотели частни домове и др. Специфичната цена на слънчева инсталация за целогодишна експлоатация е
600-700lv/m 2 според вида на слънчевите
колектори. Ако добива е 600-700 kWh/m2 год., цената на 1 kWh е около 0,05 lv/kWh при прогнозирана 20 годишна експлоатация. Слънчевите инсталации за гореща вода са конкурентни на електрическите системи. Правилното проектиране, инсталиране и поддържане на слънчевите топлинни системи ще предпази от компрометиране идеята за
приложение на тези системи.
Заключение
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) се
считат за най-доброто разрешение на проблемите,
свързани със сигурността на енергийните доставки,
опазването на околната среда и икономическото
устойчиво развитие. България има достатъчно природни дадености в областта на ВЕИ, но при развитието им трябва да се прави оценка от гледна точка на географското разположение на отделните

региони, проучване на местните налични ресурси,
с оглед възможностите за ефективното им използване Успехът зависи и от развитието на различните отделни ВЕИ технологии За увеличаване дела на
ВЕИ ще допринесат установяването на ясна политика за развитие използването на ВЕИ на икономически жизнена основа, оптималното използване на
съществуващите ресурси, благоприятната устойчива финансова среда и преференциална политика
за тяхното развитие
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ADVANCE IN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES IN BULGARIA
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ABSTRACT
Mankind disposes of a reserve for satisfying its energy needs by utilizing the potential of renewable energy
sources (RES) which are independent and ecological energy sources. Bulgaria has a considerable potential of RES and
is capable of covering a substantial portion of its overall energy needs. Implementation of RES technologies may play
a key role in achieving the long term targets in economic stability and sustainable local development. The Bulgarian
energy strategy which is harmonized with the Energy Strategy of the European Union envisages the share of RES in
electricity production to reach 11% of the internal total electricity production.
In the present report the basic types of RES utilized in Bulgaria are surveyed, namely, solar, wind, hydro and
biomass energy. A review is made of RES technologies, of their theoretical potential together with an assessment of the
applications by now and the perspectives for the future implementation in Bulgaria.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОМАСАТА В БЪЛГАРИЯ В
КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ
Мая Стоянова - ЦЛ СЕНЕИ БАН
Борис Стефанов - Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Лиляна Такева - Лесотехнически университет – София
Проблемът за намиране на алтернативи за задоволяване на нарастващите енергийни потребности на човечеството се превърна в един от най-актуалните и значими глобални проблеми на нашето съвремие. В последните години загрижеността на световната общност към състоянието на планетата нараства и човечеството осъзна
необходимостта от осигуряване на екологичната й стабилност.Това може да се постигне само като се осъществи
устойчиво развитие, при което се използват пестеливо природните ресурси, осъществява се процес на самовъзстановяване на природата и възстановяване на нарушеното екологично равновесие. Един от вариантите за решаване на проблема е да се търсят алтернативни източници на енергия, какъвто е биомасата.
В доклада се прави преглед на основните видове биомаса за енергийни цели, методите за нейното оползотворяване и основните предимства на биогенните горива. Предлагат са данни относно използването на биомасата
като енергиен ресурс в ЕС, както и насоките на европейската енергийна политика и законодателство в областта
на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Представени са сведения за енергийния потенциал от биомаса с
който България разполага, възможностите за увеличаване делът на биомасата в енергийното потребление на
страната и резултатите които произтичат от това. Енергийната политика на България е съобразена със стратегията за присъединяване на страната ни към Европейския Съюз и по-точно със стимулиране усилията за увеличаване на енергийната ефективност и устойчиво използване на наличния потенциал от биомаса.
Ключови думи: биомаса, възобновяеми енергийни източници.
Key words: biomass, renewable energy sources.

Задълбочаващата се енергийна криза в световен мащаб, изчерпването и растящите цени на
класическите енергоресурси, дискусиите около ядрената енергетика, амбициозните цели за опазване на околната среда, налагат търсенето на устойчиви решения по отношение на растящите енергийни проблеми. В близките десетилетия конвенционалните горива ще загубят първостепенното си
значение и роля в икономиката и бита и постепенно ще бъдат заместени от възобновяеми енергийни източници. Биомасата е потенциално най-значимия възобновяем енергиен източник с голяма перспектива в областта на енергетиката както в
България така и в световен аспект.
1. Видове биомаса и начини за оползотворяване
на биомасата за енергийни цели.
Съществува голямо разнообразие от видове
биомаса, но тези които представляват интерес от
гледна точка на използването им за енергийни цели са:
• дървесина - отпадна дървесина от горското
стопанство, горскостопанските работи и др.;
• енергийни култури – бързорастящи дървесни видове, маслодайни култури за производство на
течни биогенни горива и др.;
• селскостопански отпадъци – твърди отпадъци от земеделски култури, течни и твърди животински отпадъци и др.;
• индустриални отпадъци – твърди отпадъци

от дървообработващата и мебелната промишленост, отпадъци от хранителната промишленост и
др.;
• градски отпадъци – органични твърди отпадъци от домакинствата и търговския сектор, отпадни води и др.;
• отпадъци от пречиствателни станции.
Оползотворяването на биомасата за енергийни цели се осъществява по различни начини по-важните от които са:
1. Пряко изгаряне.
• без преработване – напр. дърва за огрев;
• след раздробяване – дървесни трески, растителни стебла, кори и др.;
• след денсификация – брикети, пелети и др.
2. Индиректно изгаряне.
• след преработване до газообразни биогенни
горива – биогаз, сметищен газ, канализационен газ
и др.;
• след преработване до течни биогенни горива – растителни масла, биоетанол, биодизел и др.;
• след термохимично разлагане (пиролиза) и
др.
Биогенните горива имат редица предимства
пред фосилните, по-съществени от които са:
• Оползотворяват се отпадъците от дърводобива, дървопреработването, селското стопанство,
хранително вкусовата промишленост и др.;
• Намаляват се количествата на отделените
вредни емисии във въздуха;
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• Биоразграждането на биодизеловите горива
е по-бързо от това на дизеловите горива. Употребата
на биодизелови горива като добавка към дизеловите увеличава скоростта на тяхното разграждане;
• Биодизеловите горива са нетоксични и безопасни. Средната стойност на температурата им на
възпламеняване е около два пъти по-висока от тази на дизеловите горива, което ги прави по-безопасни при складиране и транспортиране;
• Биодизеловите горива съдържат пренебрежимо малки количества сяра, което намалява опасността от киселинни дъждове;
• При работа на дизеловите двигатели с биодизелови горива се отделят по-малко газове с неприятна миризма и се редуцира шума.
2. Биомасата като енергиен ресурс в европейския съюз.
Енергопотреблението в Европейския Съюз непрекъснато нараства. За задоволяване на бъдещите
потребности, ЕС все повече ще зависи от вноса на
енергия от страни вън от него, като в същото време се увеличават изискванията за екологосъобразност на енергетиката. Пред бъдещото развитие на

енергийния сектор в ЕС стоят две основни взаимно
свързани предизвикателства. Необходимо е да се
осигури дългосрочна стабилна разполагаемост на
енергийни ресурси в свободни пазарни условия за
всички потребители, като в същото време се отчита нарастващата в целия свят екологична загриженост, намерила израз в мерките срещу климатичните промени, както това е посочено в Протокола
от Киото. С този документ страните - членки на ЕС
са поели задължение да намалят до 2012 г. своите емисии на СО2 с 8% спрямо нивото от 1990 г.
За да бъдат изпълнени изискванията за увеличаване на енергопроизводството и в същото време за намаляване отделянето на парникови газове,
ЕС планира по-рационално използване на енергията и разработване на възобновяеми енергийни източници за заместване на минералните горива.
Делът на ВЕИ в енергопотреблението на ЕС е
6%, а сумарния дял на петролните горива, въглищата и природния газ възлиза на 79%. Останалите
15% представляват дела на ядрената енергетика.
Биомасата представлява около 54% от общия дял
на ВЕИ в първичното енергопотребление на ЕС
(фиг.1).

Фиг. 1 Дял на различните видове ВЕИ в първичното енергопотребление на ЕС за 2002г.

Фиг. 2 Дял на биомасата в енергийното производство на страните от ЕС през 1997г.
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Всяка страна-членка на ЕС провежда собствена политика със специфични приоритети, базирани на собствения й потенциал. Например Финландия
и Швеция са водещи при оползотворяване на дървесната биомаса за нуждите на енергетиката,
Франция е лидер в областта на биодизеловите
горива, а Англия в производството на биогаз. На
фиг.2 е представен дела на биомасата в производството на енергия за страните от ЕС през1997г. по
данни на Eurostat.
ЕС разглежда въпросите свързани с въвеждането на ВЕИ, като средство за намаляване на енергийната зависимост на Европа. За да бъдат посрещнати предизвикателствата на бъдещето, през
1996г. бе приета Бялата книга за възобновяемите
енергийни ресурси, която съдържа стратегия за тяхното разработване. Тя включва план за действие
до 2010г. и има три главни цели:
1. Стимулиране на мащабно пазарно проник-
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ване на ВЕИ в страните – членки на ЕС;
2. Постигане на по-голям дял на ВЕИ от планираните 12%;
3. Осигуряване на координиран подход, партньорство и усилия от цялата Европейска общност.
Обхватът на мерките за ускорено въвеждане
на биогенните горива в рамките на ЕС, може да се
илюстрира с поставените количествени цели към
2003г:
• Производство на 10000 MWh енергия от когенерация на биомаса;
• Възможност 1000000 жилища да се отопляват с биомаса;
• Производство на 1000 MWh енергия от инсталации на биогаз;
• Производство на 5000000 t течни биогорива.
Тенденциите за използването на биомасата в
страните - членки на ЕС, заложени в Бялата книга
са представени в таблица 1.

Таблица 1. Перспективи за използване на биомасата в ЕС до 2010г.

Година
Дял на биомасата в общото енергопотребление
в страните - членки на ЕС
Производство на топлоенергия от биомаса
в страните - членки на ЕС
Производство на електроенергия от биомаса
в страните-членки на ЕС
През 2000г. беше приета Зелената книга, отнасяща се до сигурността на енергопроизводството и енергийните доставки. В нея се посочва, че от
съществено значение за бъдещето на ЕС е да бъде разработена енергийна стратегия, осигуряваща
благосъстоянието на европейците чрез сигурно и
дълготрайно предлагане на енергийни продукти на
достъпна цена за всички потребители. Тъй като
Европа има слабо влияние върху международния
пазар на горивата, тази стратегия следва да е насочена към промяна в потребителското поведение
и разработването на ВЕИ. Промяна в потребителското поведение чрез по-точно регулирана консумация би могло да се постигне чрез прилагането на
данъци върху енергопотреблението. В Зелената книга се предлага също приоритетно да бъдат разработвани нови видове възобновяеми енергийни
ресурси, като например биомасата. Счита се, че
биомасата може да има значителен принос при разрешаването на енергийните и екологични въпроси
в Европа, като се има в предвид нейният енергиен
потенциал и наличните технологии.
Основните директиви на ЕС в областта на ВЕИ
са:
• Директива за насърчаване производството

1995
44,8 Mtoe
3,3%

2010
135 Mtoe
8,5%

38,04 Mtoe

75 Mtoe

22,5 TWh

230 TWh

на електричество от ВЕИ.
По тази директива страните-членки на ЕС трябва да определят националните си цели за бъдещото потребление на електроенергия от ВЕИ. В своите приложения директивата дава указания за определянето на тези национални цели и ще следи за
изпълнението им. Ако тези цели се изпълнят, потреблението на енергия от ВЕИ ще нарасне от 14%
през 1997г. на 22% през 2010г.
• Директива за течните биогорива.
Тя определя квоти за минималното количество на използваните биогорива и тяхното освобождаване от данъци. Понастоящем девет страни членки на ЕС имат частично или пълно освобождаване от данък върху течните биогорива: Австрия,
Чехия, Франция, Германия, Италия, Литва, Испания,
Швеция и Великобритания.
• Директива относно насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия.
В ЕС действат различни механизми за насърчаване разработването и внедряването на ВЕИ на
национално ниво: зелени сертификати, инвестиционни помощи, пълно или частично освобождаване
от данъци и др. Съществуват пределни норми за
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емисиите на CO2, който индустрията на Европейския съюз може да изхвърля във въздуха. Компаниите,които надхвърлят допустимите за тях количества, могат да ги откупят от компании, които не
са използвали до край разрешените им количества
емисии. Това насърчава по-ефикасното използване на енергията и преди всичко намаляването на
обемите на емитирания въглероден диоксид.
Страните - членки на ЕС са задължени да публикуват на всеки две години доклади за своя напредък в
изпълнението на националните указателни цели за
усвояването на ВЕИ , като отчитат и изпълнението
на националните задължения в областта на промените на климата.
3. Перспективи за използване на биомасата в
България.

От всички ВЕИ, биомасата е с най-голям принос в енергийния баланс на България. Получената
енергия от останалите видове ВЕИ (слънчева енергия, геотермална енергия, вятърна енергия и др.) е
пренебрежимо малка и без реален принос. През
2003г. биомасата е представлявала 7,7 % от
крайното енергийно потребление в страната, като
този дял е приблизително сравним с дела на природния газ.
България разполага със значителен неусвоен
потенциал от биомаса, като се счита, че употребеното за енергийни нужди количество биомаса не е
достигнало своята максимална стойност. Приблизителна експертна оценка на потенциала на биомасата с която разполага страната е представена в
таблица 2.

Таблица 2. Теоретичен потенциал на биомасата в България

Енергийни
култури
840 ktoe

Селскостопа
нски
отпадъци
1880 ktoe

Градски твърди
отпадъци

Дърва за огрев

Други

Общо

310 ktoe

550 ktoe

35 ktoe

3615 ktoe

Забележка: 1ktoe = 11,6 GWh

Вижда се, че енергийният потенциал на дървата за огрев е около 15% от общия потенциал от
биомаса. Въпреки множеството изследвания и разработки с цел оползотворяване на селскостопанските и градските твърди отпадъци, както и за отглеждане и оползотворяване на енергийни култури,
все още не са реализирани мащабни проекти.
Основната причина е, че при действащите до сега
цени на конвенционалните горива, те са нерентабилни. На практика ресурсът от селскостопански
твърди и течни отпадъци е разпределен на малки
части в голям брой стопанства и макар за някой
по-големи стопанства да е възможно да разработят проекти за собствени нужди, транспортните разходи и трудната организация са причина да не се
предприема изграждането на централизирани
инсталации.
Страната е договорила с ЕС индикативна цел
11 % от общото потребление на електроенергия
за 2010г. да бъде от ВЕИ. В съответствие с енергийния баланс за 2005г. делът на ВЕИ е около 8%.
Следователно през следващите години този дял
трябва да нараства с около 0,4 % годишно. Следователно биомасата е не само алтернативен енергиен ресурс, но и основен фактор за достигане на
индикативните цели пред България.
Като страна бъдещ член на Европейския съюз,
с перспективно селско стопанство, България не може да стои в страни от възможностите за произ-

водство на газообразни и течни биогенни горива.
За тази цел могат да се използват не само отпадъци от селското стопанство, но и отпадъци от хранително вкусовата промишленост, битови отпадъци, канализационни води, а също и специално
отглеждани култури. У нас все още няма опит с
изграждането на инсталации за производство на такива горива. За да се реализира в близко бъдеще
подобна инсталация е необходимо да се въведе подходящо данъчно стимулиране с цел увеличаване
на конкурентноспособността на тези горива и да
се организира едро производство на съответната
маслодайна култура с цел намаляване на транспортните разходи.
Повишената употреба на биомаса неминуемо
ще доведе до намаляване на потреблението на вторична енергия. Това ще има положителен ефект
върху околната среда и ще повиши резерва от електропроизвеждащи мощности. Биомасата ще създаде силно конкурентна среда, както за топлинната енергия, произвеждана от топлофикационните
предприятия, така и за газоразпределителните дружества. Тъй като и в двата случая се касае за монополни производства и доставки, това ще се отрази върху формирането на по-пазарна среда за тяхното функциониране, допълваща приетата схема
за държавно регулиране на цените им. Намалената
употреба на природен газ ще се отрази положително върху външно-търговския баланс и енергийна-
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та независимост на страната.
В периода 2006-2008г. се очаква увеличаване на емисиите на СО2 вследствие на затварянето
на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй и допълнителното натоварване на ТЕЦ на въглища. Увеличението
на вредните емисии може да бъде компенсирано
при увеличаване на дела на ВЕИ (в частност на
биомасата) в енергийното потребление на страната.
Увеличаване на използването на биомасата за
енергийни цели ще доведе до икономия на електроенергия и течни горива и ще увеличи възможностите за износа им, който е традиционен за България
и ще намали енергийната зависимост на страната.
За хармонизиране на енергийното законодателство на България с европейското ЗЕ от 09. 12.
2003г. въвежда изискванията на европейските директиви (определяне на индикативна цел за производство на електроенергия от ВЕИ и система за издаване и търговия със зелени сертификати), държавно регулиране и лицензиране на дейностите в
енергийния сектор, налагане на задължение за изкупуване на електрическата енергия, произведена
от централи, използващи ВЕИ, задължение на топлофикационните дружества да закупуват топлоенергия от биомаса на преференциални цени и др.
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Изготвен е национален план за действие по изменение на климата за периода 2005 – 2008 г. в съответствие с Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото.
В заключение трябва да се каже, че биомасата е единственият възобновяем енергиен ресурс,
който пряко се конкурира с конвенционалните минерални горива. За това е необходима да се стимулира развитието на иновациите, технологиите и
системите за изгаряне и вноса на съоръжения за
нейното преработване и ефективно използване.
Приносът на биомасата в такъв случай би бил значителен за увеличаване на количеството електро и
топлоенергия, генерирани от възобновяеми
източници, в съответствие с европейските и глобалните стратегии и екологичната политика.
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CONTEXT OF THE EUROPEAN ENERGY STRATEGY
Maya Stoyanova - CL SENES BAS
Boris Stefanov - University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia, Bulgaria
Liljana Takeva - University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
To find alternatives for satisfying mankind growing energy needs turned to be the most actual and significant
global problem nowadays. The world society concern for the state of the planet grew and human community is now
aware of the necessity to secure its ecological stability. The only way to achieve this is providing sustainable development, at that, economically using the natural resources, realizing the process of nature’s rehabilitation and recovery of
the disturbed ecology balance. An approach to solving this problem is to look for alternative energy sources, such as
biomass.
In the present report the main types of energy applicable biomass are surveyed, the methods for their utilization
and the advantages of biomass fuels. Information is delivered about biomass application as energy resource in the EC,
as well as the main trends in the European energy policy.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА СЪВРЕМЕННИ СРЕДСТВА ЗА
WEB КОМУНИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО
Райна Павлова, Тодорка Димитрова
Технически университет – София
Използването на Интернет и web среда в процеса на обучението и ученето е една устойчива тенденция,
която с времето се утвърждава и прилага в различите степени на образованието. Тази среда изисква специални
методи и подходи, приложени към учебния процес. Развитието на технологиите налага развитие и на тези
методи. Една от най-характерните нови черти в съвременния процес на обучение е активният диалог между
всички участници в него, реализиран с динамичните и обществено-ориентирани средства на съвременните интернет технологии.
В статията е направен преглед на най-новите информационни и телекомуникационни технологии, които
могат да се прилагат в учебния процес, изследвана е тяхната специфика. Особено внимание е обърнато на
технологии като blogs, RSS, CMS, които предлагат нови подходи за комуникация - взаимодействие между активните страни в обучението – преподавател и обучаван и между обучаваните, както и начина на представяне на
учебните материали. Дадени са предложения за използването на тези технологии в електронно обучение по
приложно програмиране. Приведени са примери.
Ключови думи: Интернет и web базирани комуникационни технологии, блог, системи за управление на
съдържанието, електронното обучение
Key words: Internet and Web-based communication technologies, blogs, CMS, e-learning

1. Преглед и анализ на съвременни динамични и
обществено -ориентирани технологии и средства
за комуникация в Интернет
Използването на Интернет и web средата в
процеса на обучението и ученето е една устойчива
тенденция, която с времето се затвърждава и прилага в различите степени на образованието [1]. Тази
среда изисква специални методи и подходи, приложени към учебния процес. Развитието на технологиите налага развитие и на тези методи. Една от
най-характерните нови черти в съвременния процес на обучение е активният диалог между всички
участници в него, реализиран с динамичните и обществено-ориентирани средства на съвременните
интернет технологии.
Целта на изследването е на основата на оценка
на най-новите съвременни информационни и комуникационни технологии от гледна точка на използването им в образованието, да се предложи
ефективна методология за представяне на знания
и за осъществяване на комуникация в електронно
базираното обучение.
Задачите, които са изпълнени за достигане на
целта на изследването са: преглед на новите
технологии, предлагащи нови подходи за публикуване на информация и за комуникация; анализ на
приложимостта им в учебния процес; създаване на
методология за използването на тези технологии в
електронното обучение и нейната апробация.
Изследваните Интернет технологии blogs,
RSS, CMS са избрани поради това, че предлагат
изключително динамични начини за публикуване на
информация (предаване от един източник до няколко
абоната) и за комуникация. Поради облекченото им
ползване, те добиват все по-голяма значимост в об-

ществените Интернет-връзки и комуникации и стават все по-популярни сред общественозначими
организации, бизнеса и гражданите. Обучението не
бива да изостава. То може да се възползва от преимуществата на тези технологии, едно от които е
автоматичното управление на представяне, публикуване на информация и комуникация .
1.1. Блог технология
Блог (blog - web log) е популярното наименование на динамични, общодостъпни и лесни за използване електронни пространства (страници) в
Интернет. Структурата и организацията на блоговете позволяват неограничено във времето публикуване на информация, която читателите могат да
коментират на конферентен принцип.
Блог е електронно пространство, web site, организиран като списание или дневник, в който периодично се изпращат новини, текстове, изображения, видео, които се публикуват (представят за
четене) в обратен на получаването си ред.
За създаването и поддържането на блоговете
се използва софтуер, блог-машина, достъпен и за
потребители без специална подготовка. С блог-машината се създават, редактират и публикуват на
сървър “статиите” на блога. Интерфейсът на блога е опростен и интуитивен. Блог-машината предоставя множество услуги, които се изпълняват
автоматично, такива като въвеждане на нова информация в проста форма и предоставянето й за
ползване, добавяне на анотация на информацията
към първата страница и създаване на връзки към
пълния текст на статията, архивирането на по-стари статии и др. Софтуерът за поддържане на блогове е инсталиран на определени сървъри и обикновено се предоставя безплатно за използване или
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копиране.
Блогът се различава от обикновените, до сега
популярни статични web страници. Докато авторът
на такава страници сам проектира техния дизайн,
представя и актуализира информацията, то при блоговете тези дейности са автоматизирани – предлага се готов проект на дизайн, автоматично представяне на последно постъпилата информация на
първо място, архивиране и др.
Блоговете се различават и от форума на групите за новини (newsgroups). Само авторът на блога може да създава нови теми за дискусия и да
предоставя достъп до тях. Мрежа от блогове може
да функционира като форум , в който всеки блог
от мрежата може да създаде тема , която да се
избере от другите. Блог технологията позволява бърза и директна комуникация между различни хора,
дискутиращи по последните теми, публикувани в
блога.
Лесното използване на блоговете за публикуване на информация и за комуникация ги прави изключително използвани в различни обществени
сфери. Според приложната област, блоговете се
класифицират като политически, тематични, бизнес, научни, образователни, лични, групови, блогове-списъци, форуми и др.
В сравнение с другите Интернет технологии,
блоговете са:
• интерактивни – осъществява се взаимодействие между автора-източника, публикувал информация и абонатите-потребителите. Публикуването
става периодично и се управлява от автора;
• споделени, създадени и използвани във взаимодействие – всеки, който има достъп до блога,
ползва общи информационни пространства, коментарии и др.;
• лесни за създаване, поддържане и използване – ползва се безплатен , обществено достъпен
софтуер, който предлага готов за ползване проект
на блога и автоматично изпълнява функциите за
поддръжката му.
Блоговете предоставят:
• възможност за публикуване на статични и
динамични данни: текст, графика, анимация, звук
и видео;
• средства за мрежови информационни услуги;
• среда за разпространение на експертни знания- обновяват се периодично;
• периодично автоматично архивиране на
съдържанието;
• възможност за контрол на достъпа за
писане;
• средства за формиране на работни групи.
Недостатъци на блоговете са тяхната зависимост от технически характеристики на комуника-

269

ционните технологии и липсата на надеждни средства за контрол на съдържанието на добавяните
коментари.
1.2. RSS технология
RSS (Really Simple Syndication) е технология,
създадена на базата на файловия формат XML.
Известна е под няколко наименования: Rich Site
Summary- резюме на богат със съдържание site
(стандарт- RSS 0.91); RDF Site Summary - резюме
на RDF site (стандарт-RSS 0.9 и 1.0); Really Simple
Syndication–наистина просто публикуване (стандарт -RSS 2.0). В настоящата работа е използван
обобщаващият термин RSS технология [6].
RSS осигурява публикуване на съдържание
(новини, информация) от определен web site – изпращач едновременно към множество web site получатели. Разпространението на новините на
практика представлява изпращане (доставяне) на
информация от страниците на автора до множество други страници - абонати, чрез специално създадено резюме на новините, наречено “захранване“ (RSS feed). Всички, които са абонирани за
новините, споделят едно и също захранване, т.е.
едни и същи новини.
RSS технологията е разпределена между автора и получателя. За да се получи, организира и
възпроизведе изпратеното RSS захранване, са необходими четец и агрегатор, инсталирани на компютъра на получателя. Четецът наблюдава и получава последната публикувана информация, като изтегля (pull технология) новите публикации, новини ,
статии. Агрегаторът ги организира в папки и ги подготвя за ползване. Четците и агрегаторите подлежат на настройка по отношение на източниците на
информация, които следят и честотата на следене.
Те имат способността да събират възникналите новини заедно, в обобщен основен файл, в удобен за
преглеждане текстов формат. Потребителят може
да използва информацията в реално или отложено
време.
Традиционното RSS захранване предоставя
“пощата” бързо до всички абонирани получатели,
но не съдържа персонално съдържание за индивидуални потребители [4]. В последно време се предлага индивидуализирана RSS (IRSS) технология, която осигурява захранване на абонатите с индивидуално съдържание, използвайки стандартите за
web защита.
За RSS технологията може да се мисли като
за частна линия на връзка между изпращача и
получателя. Линията съществува докато получателят я държи отворена и само изпращачът може да
препраща съобщения по тази линия. Така се осигурява защитен от ненужна информация канал за
предаване на данни.
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RSS технологията разрешава на Интернет потребителите да се абонират за страници и блогове,
които предоставят RSS захранване. Това са главно
страници, които често и периодично сменят съдържанието си или добавят ново. За да използват тази
технология, страниците трябва да включват захранване за периодично публикуване, съдържащо кратко описание – мета данни на новите статии, новини в XML формат, с привързани към него препратки към пълния текст на статията или новината. Тази
резюмирана информация се доставя в XML файл,
наречен по различни начини: RSS захранване, web
захранване , RSS поток или RSS канал.
Повечето съвременни браузъри (Mozilla Firefox, Opera, Safari) разполагат с вграден RSS четец.
Могат да бъдат използвани и допълнително инсталирани четци, които работят като самостоятелни
приложения, определяни като “агрегатор”, “колектор на новини” и др.
В сравнение с другите Интернет технологии,
RSS предоставя множество предимства.
RSS е технология за поддържане на информираността на читатели на електронни документи
в Интернет. Тази технология позволява на потребителите на електронни пространства да организират за себе си поток от сигнали, които да ги информират за възникването на нова информация
върху наблюдаваните от тях страници.
Един сигнал може своевременно да донесе на
читателя актуална, точна и пълна информация относно заглавие, автор, коментари за и връзка към
конкретен нов документ и дори да достави самия
документ. Обновяването на сигналите и данните за
потребителя се осъществява автоматично от четеца RSS.
Докато в статичен web site информацията се
представя от автора и се чете отвън само при търсене, при нужда от ползване, то при блог, снабден
с RSS, информацията се “публикува”, “разпраща
се “ периодично на абонатите, без да е необходима тяхната намеса.
1.3. CMS технология
CMS (Content Management Systems) са системи за управление на документи в Интернет. По
предназначение те са информационни портали за
организиране на събиране, съхраняване,
организиране, търсене и извличане на данни с различна природа и произход: текстови, графични и
реалистични изображения, звукови и видео клипове.
За създаване и прилагане на CMS, подобно на другите електронни ресурси, е необходим сървър, който поддържа независима програмна среда, изпълнена с конкретно и контекстно зависимо съдържание.
CMS притежават много нови свойства и фун-

кции по управление на информацията и използването й от читателите като: база от данни за потребителите, услугите, документите, формите на
представяне; (on-line) дискусионни форуми в реално време и др. [3].
CMS са изградени в предефинирана стандартна структура, включваща: база от данни; файлова
система; графичен потребителски интерфейс; библиотека от управляващи програмни модули.
В световната практика са разпространени множество CMS, повечето от които комерсиални.
Особена популярност са получили не-комерсиалните програмни среди за CMS с отворен код, като
Webmake, WebGUI, Twiki, Cascade, основани на
програми на Perl, както и WordPress, CMSimple,
PHPNuke, Tiki, Tipo3, eZ Publish, базирани на РНР
код, а също и Simple Web и OpenCMS, програмирани на Java.
В образованието CMS могат да се използват
за:
• публикуване на административна и управляваща информация;
• публикуване на учебни материали за дистанционно и интегрирано обучение по определена
учебен курс;
• предоставяне на файлове с данни за подпомагане на отделни учебни концепции или теми;
• групови дискусии между преподавателите и
студентите в реално време;
• организиране на кореспонденция между
участниците в един курс;
• поддържане на индивидуални професионални профили на преподавателите и досиета на
студентите.
Въпреки значителните си достойнства, CMS
не са намерили възможното широко приложение в
обучението и ученето поради съществените за сферата на образованието технологични проблеми:
• лоши потребителски качества на достъпните комуникационни технологии;
• недостатъчна квалификация на преподавателите в областта на отдалеченото и електронно
обучение.
За създаване на CMS е необходимо участието на специалисти по изготвяне на информационното съдържание, структуриране на компонентите
в рамките на предлаганите готови схеми и публикуване в достъпен web-сървер.
2. Приложения на новите технологии в образованието
Прегледът и анализът на горе изброените съвременни и вече широко разпространени в различни области на живота web-технологии показва техните предимства за бързо и лесно публикуване на
информация в Интернет-пространството, поддър-
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жане на комуникационни връзки между автори на
новини, информация и абонираните за нея потребители, което се извършва почти автоматично. Едно
от приложенията на тези технологии е и в образованието.
Докато традиционните web-базирани учебни
ресурси [1] са страници със статична информация,
на която студентите са пасивни читатели, блоговете, в съчетание с RSS технологиите, предоставят средства за публикуване на динамично проме-
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няща се информация, предполагаща интерактивност и диалог със студентите. Системите за управление на документи, СМS, могат да се разглеждат като форма на информационни системи с
ограничено приложение в Интернет.
Блоговете и CMS, във взаимодействие с RSS
технологиите, могат успешно да се прилагат и в
учебния процес на ниво средно и висше образование. Обобщена схема на взаимодействие на технологиите е представена на Фиг.1.

Фиг.1. Обобщена схема на web-технологиите за динамични комуникации
Обменът на информация и комуникация в
учебния процес може да става в различни посоки и
да обединява различни действащи в този процес
лица. Всички активни страни в учебния процес могат да използват преимуществата на тези технологии, като се представят в различни групи на взаимодействие. Едната група може да се състои от преподавател, публикуващ учебен материал, и студенти,
участващи в дискусии, разработващи домашни
работи, курсови проекти и др. Втората група може
да обединява преподаватели, обучаващи по една и
съща дисциплина или по сходни дисциплини, които обменят информация и дискутират по проблемите на даден предмет на обучение. Могат да се
разработват и други подобни сценарии, които не
са нови като методи на работа в процеса на
обучението. Новото, обаче е, използването на динамичните и обществено-ориентирани средства за
публикуване на информация и управление на
комуникацията.
2.1. Блоговете в полза на преподавателите
Преподавателите могат да използват технологията за:
• организиране на компактно тематично електронно пространство;
• постоянен контакт със студентите и наблюдение върху тяхната учебна работа;
• публикуване на записки и помощни материали;
• публикуване на правила, дати и срокове,
свързани с учебни задачи;

• публикуване на задания и тестове за самоподготовка и получаване на отговорите им от
студентите;
• публикуване, анотиране и рефериране на печатни и електронни материали;
• натрупване на библиографски справки;
• провеждане на виртуални конференции и групови дискусии;
• сътрудничество между преподаватели, участващи в един и същи курс;
• обмяна на опит с други преподаватели, дисциплини и факултети;
• включване на външни сътрудници и експерти в учебните дискусии;
• архивиране на материали, подпомагащи
преподаването;
• натрупване на данни, подходящи за извличане на информация и знания, свързани с преподаването и ученето;
• възможност за прилагане на индивидуален
подход за отдалечено управление на учебния
процес;
• възможност за свързване с външни електронни източници на учебна и научна информация в
избрани тематични области;
• мотивиране за самоусъвършенстване и поддържане на професионално равнище, съответстващо на съвременните образователни технологии.
2.2. Блоговете в полза на студентите
Студентите могат да използват технологията
за:
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• поддържане на персонално учебно портфолио и файлова система с документи, свързани с
образованието им;
• възможност за прилагане на индивидуален
подход към обучението и натрупването на знания;
• изразяване и споделяне на мнения относно
учебния курс и изучаваната тематика;
• непрекъснат достъп до учебните материали;
• непрекъснат контакт с преподавателя;
• възможност за индивидуална помощ от
преподавателя;
• формален и неформален контакт с колегите в групата;
• дистанционно получаване на учебни материали и задачи;

• дистанционно предаване на решения и отговори на тестове;
• активно участие в обучението на групата чрез
споделяне на учебни ресурси.
2.3. Система за комуникация в учебния процес
на основа на динамични обществени средства за
комуникация
В най-общ план може да се предложи система за публикуване на знания, управление на административни дейности, и други дейности, както и
за комуникация между преподаватели и студенти,
която включва блогове с различно предназначение,
както за преподавателя, така и за студента ( виж
Фиг.2).

Фиг.2. Система за комуникация между преподавател и студенти
3. Методология за представяне на знания и комуникация в електронно базирано обучение
В предлаганата разработка блогът се приема
като основно средство за публикуване на знания в
посока от преподавателя към студентите, които от
своя страна, активно участват в дискусии, представяне на знания, задаване на въпроси и др. Разработената методология се отнася до създаване на
два блога, създадени от преподавателя. Методологията съдържа следните стъпки:
• Преподавателят създава блог за учебно
съдържание, с RSS ресурс;
• Преподавателят създава групов студентски
блог с многопотребителски достъп, предназначен
за дискусии, решаване на задания, групова работа
и др.;
• Студентите се регистрират като слушатели
в блога за учебно съдържание;
• Преподавателят изпраща “новини” относно
публикувано учебно съдържание, за които се гене-

рира RSS ресурс;
• Студентите получават, събират и систематизират новините чрез RSS четец и агрегатор;
• Студентите осъществяват обратна връзка,
отговарят, дискутират, работят в груповия блог.
Разработен е прототип на предлаганата система, инсталиран върху обществено-достъпен сървър. Като пилотно учебно съдържание е представено съдържанието на предмета Информационни
технологии, преподаван от авторите, за който са
създадени и други електронни ресурси [2].
Преподавателският блог и груповият студентски блог имат определени структури.
3.1. Структура на блог “Преподавател”
Блогът е изграден от следните рубрики
(Фиг.3):
Новини – основна рубрика, в която се публикуват заглавията на нови учебни теми и задачи, пълният текст на които може да се намери на прило-

Изследване на приложимостта на съвременни средства за ...

жен адрес. Към тази рубрика и публикациите в нея
могат да се изпращат коментари от регистрираните в групата студенти и преподаватели.
Съдържание – списък от електронни документи, приложени като страници към блога и достъпни за читателите му. В тази рубрика преподавателите публикуват учебната документация и други
материали с относително постоянно съдържание.
Архив – за автоматично натрупване на публикации от минали учебни периоди.
Дискусия – прозорец за следене, четене и писане на въпроси и коментари към публикациите. В
рамките на тази рубрика се провежда дискусионен
форум между студентите по тематиката на учеб-
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ните теми.
Категории – за поддържане на статистика по
отношение на категориите публикации към и от
студентите.
Преподаватели и Университет – предоставят
достъп до електронното пространство на участващите в обучението личности и институции.
Новини от RSS канали – актуална информация за преподавателите и студентите относно протичащата помежду им дискусия и обновяване на
източници на учебни ресурси.
Контакти – за бърз достъп до функциите по
администриране на блога.

Фиг. 3. Блог “Преподавател”
3.2. Структура на блог “Студент”
Блогът на студентите се състои от секция за
новини и коментари, RSS канали и дискусии (Фиг.4).
Рубриката RSS канали се активира и актуализира автоматично, с публикуването на нов материал – учебна тема, задача или коментар, на блога
на преподавателя. Достъпът до следене, четене и
изпращане на коментари в блога е разрешен за
всички студенти и гости. Блогът се администрира
от преподавателя или упълномощен представител
на студентите. За формална комуникация с преподавателите и коректна персонална си идентификация, студентите трябва да се подписват с името и факултетните си данни под изпращаните от
тях съобщения и документи.

4. Заключение
В предложената статия е направен анализ на
Интернет технологии за динамично предаване на
информация и комуникация .На основата на този
анализ е предложена система за обмен на знания
и управление на учебния процес. На тази система
е направен прототип с използване на технологиите
на блоговете и RSS. Продължават изследванията
относно ефективността на обучението.
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STUDY ON IMPLEMENTATION OF ADVANCED WEB COMMUNICATION
TOOLS IN EDUCATION
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ABSTRACT
The use of Internet and web environment in the learning process is a sustainable tendency implemented in
different educational degrees and becomes more stable with the time. This environment requires special learning teaching methods and approaches. The technology development enforces the development of these methods, as well.
One of the basic features of the current learning process is the active dialogue among all the actors realized by the
dynamic and community oriented tools of advanced Internet technologies.
The most recent information and telecommunication technologies, appropriate for e-learning, are studied in the
paper. Special attention is paid on technologies such as blogs, RSS, CMS, offering a new way of learning materials
presentation and new approaches of communication between the teacher and students and among the students - all the
active sides in the learning process, as well. Some proposals of using these technologies in e-learning engineering
courses are given. Some examples are shown.
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МОДЕЛ НА ГИС ЗА УНИВЕРСИТЕТ
Боряна Делийска, Радослав Милчев, Рашид Рашид
Лесотехнически университет - София
В публикацията се предлага модел на географска информационна система (ГИС) за университетски дейности.
В модела се разглеждат разположението и предназначението на териториите, имотите, сградния фонд, учебните
и обслужващите звена, както и свързаните с тях график на учебните занятия, практики, научно-изследователски
проекти и др. университетски дейности за обслужване на студентите и преподавателите. Моделът е експериментиран с данни за учебно-лабораторния комплекс на ЛТУ.
Ключови думи: географски информационни системи, модел, университет, онтология, бази данни
Key words: geographical information system, model, university, ontology

1. Обзор и анализ на географски информационни системи за университет
Съществуват множество ГИС приложения за
нуждите на академичните общности. От прегледа
на публикациите в Интернет бе установено, че повечето от тях са разработени за американски университети [2,3,6,10,11]. По-известни европейски
ГИС са [1,4,8,12,13,14]. Такива ГИС има в
Австралия [5] и Азия [9].
У нас такива разработки липсват, въпреки бурното развитие на геопространствените технологии
в други сфери – селищен и извънселищен кадастър,
инфраструктурни мрежи, демография и др.
Изключение е публикуваната на сайта на
Министерството на образованието и науката ГИС
за структурата на народната просвета [15], съдържаща общи данни и линкове към Интернет-страници на учебни заведения. Някои български университети са публикували в Интернет растерни карти
на териториите и сградите си, но те не са ГИС.
Настоящите изследвания за модел на ГИС за
университет са обусловени от изискванията на
преподаватели, студенти и административен персонал за повече прозрачност, актуалност и точност
на ползваната от тях информация. Някои справки
от такава ГИС са необходими и за широк кръг външни потребители.
Моделирането е свързано с анализ на:
• същността и структурата на университетски дейности и възможността за обслужването им с
ГИС;
• набора от заявки за информация към ГИС
въз основа на изискванията на групите потребители;
• хардуер, софтуер и мрежови ресурси за проектиране и реализация на ГИС приложения,
включително: CAD система за поддържане на чертежи и скици; система за управление на бази данни (СУБД) за поддържане на атрибутната информация; ГИС среда за интегрирана обработка на

пространствените и атрибутните данни; клиент/
сървър технология за отдалечен достъп на потребителите до геопространствени данни; средства за
развитие на интерфейс за локален достъп на администратор и поддръжащ персонал;
• организационна структура за поддържане на
данните и системата.
2. Цел
Основна цел е създаване на модел и на ГИС
за обслужване на университетски дейности. Моделът се основава на съвременни геоинформационни и web технологии, както и на изследване на видовете дейности и специфичната структура в
университет.
Създава се приложна онтология на базата на
терминологичен речник и тезаурус, представляваща модел на знанията в областта. В тази връзка се
изследват, както национални, така и международни стандарти за метаданни и пространства от
имена.
Изгражда се функционална схема, съобразена с онтологията и представяща модулите на ГИС
за университет, връзките им с потребителите, както и с други системи.
3. Приложна онтология на ГИС за университет
Приложните онтологии [7] съдържат необходимото знание за моделиране на конкретни приложения. Формално онтологията на ГИС за университет може да се изгради от сечението на онтология на ГИС с онтология на университет. Тъй като
такива пълни онтологии не са публикувани, настоящата се основава на терминологичен речник, таксономия и тезаурус в областта.
Терминологичният речник и тезаурусът на ГИС
за университет се създават с лексикографска информационна система, разработена в [7] и адаптирана за настоящото приложение. Структурата на
базата данни на системата е показана на фиг.1.
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Фиг.1

Фиг.2

Модел на ГИС за университет

Примерен екран на лексикографската система е показан на фиг.2.
Част от формалното описание на онтологията на езика XML е показано на фиг.3. Изследват
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се пространства от имена (namespaces), чиито декларации и адреси ще бъдат включени към това
описание.

...<application><entry name>university GIS</entry name>
…
<class><language>English<entry name>Faculty</entry name>
...
<class><language>English
<entry name>Department</entry name>
<definition> A subdivision of Faculty which...</definition></language>
<language>Bulgarian
<entry name>катедра</entry name></language>
...
</class>
...
</class> ...
</application> ...
Фиг.3
Легенда:

1 – съдържаща имоти на университет в различни региони.
2 – парцел на базова стопанска единица (учебна, производствена, почивна, спортна и др).
УНИВЕРСИТЕТ

ПРОСТРАНСТВЕНИ
КЛАСОВЕ

КЛАСОВЕ
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ОБУЧЕНИЕ
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УПРАЖНЕНИЕ

КУРСОВ
А
ЗАДАЧА
КУРСОВ
ПРОЕКТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ГРУПА

ТЕСТ

СТУДЕ
НТ
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Фиг. 4. Извадка от таксономия на университет

РЕФЕРАТ
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За изграждането на приложната онтология и
публикуването й в Web пространството се избира
език OWL (Web Ontology Language), с платформа
Protйgй 2000. Езикът и платформа са препоръчани от Консорциума W3С, като стандарт на семантичната Web мрежа. Те са едни от най-разпространените инструменти, удобни за използване и
безплатни.
Разработени са таксономии на класовете обекти в университет и ГИС за университет, извадки от
които са показани на фиг.4 и фиг.5, съответно.
4. Функционална схема на ГИС за университет
Таксономиите и онтологията на ГИС за уни-

верситет са основа за създаване на функционалната й структура (фиг.6), състояща се от 2 основни модула – локален и онлайн. Предвид изискванията за интерактивен достъп на потребителите, тя
се публикува в Web със средствата на ГИС сървър.
Поддръжката на данните се изпълнява в локален
режим. Периодично мрежовото хранилище с геопространствени данни се актуализира от локалната
база.
Мрежовите приложения са скриптове за обработка на потребителски заявки и извеждане на
справки.

Фиг. 5. Пример на таксономия на ГИС за университет
5. Експериментално внедряване
Моделът е реализиран експериментално за
част от сградния фонд на базовата територия на
Лесотехническия университет със средствата на
локална ГИС платформа ArcView 8.3. Създадена
е база с геопространствени данни за трите етажа
на Учебно-лабораторния комплекс.

За изграждане на пространствените обекти са
използвани архитектурни планове на комплекса, а
атрибутните таблици съдържат информация за
предназначението на помещенията, учебния график
на занятията, административния и преподавателския персонал и др. Част от генерираните справки
са показани на фиг.7, 8, 9 и 10.

Модел на ГИС за университет
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СТУДЕНТ
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Фиг. 6
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Фиг.7. Натоварване на учебни зали в петък 12.00-13.00 часа

Фиг.8. Зониране през 10 м за прекарване на LAN кабели

Модел на ГИС за университет

Фиг.9. Зони през 2 метра, определящи възможностите за достъп до ел. захранване

Фиг.10. Части от помещения, попадащи в различните зони за прокарване на LAN кабел
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6. Насоки за бъдеща работа
Моделът на ГИС за университет обхваща 4
контейнера със слоеве (фиг.5), от които експериментално е реализиран част от третия контейнер.
Предстои изграждане на останалите, което е свързано с използване на съществуващи цифрови карти на имотите, заснемане на планове на сгради,
събиране на снимков илюстративен материал, както и допълване на атрибутната информация.
Необходимо е проектиране на локални и онлайн интерфейси за потребителите.
За публикуването на ГИС в Интернет трябва
да се разработят интерактивни web страници.
Изводи
Разработването на ГИС за университет е изследователска задача с очевидна практическа
ефективност. Експерименталната й експлоатация
показа, че редица учебни, изследователски и административни дейности могат да се решат на качествено ново ниво.
От друга страна внедряването й ще бъде един
продължителен процес, основно поради липсата на
данни или остарели такива за инженерни и инфраструктурни планове на имоти, сгради и съоръжения.
Библиография
1. Baz I., I.R. Karas, A. Geymen, Web based Information System for Academic Activities, Proceedings
of the Third GIS in Turkey Conference, 6-9 October, 2004, Fatih University, Istanbul, Turkey
2. Campus GIS, http://geography.uoregon.edu/
infographics/projects/campus_GIS.htm
3. Campus GIS Project, Idaho State University, http:/
/giscenter.isu.edu/research/techpg/campus/
teaser.htm

4.Campus Map of Loughborough University, http://
www.lboro.ac.uk/about/map/pages/mapoffcampus.html
5. Campus map of University of Sydney, http://
db.auth.usyd.edu.au/directories/map/largemap00a.html
6. Creating a campus-wide geographic information
system, Department of campus and faciliteis planning, University of Arizona, April 8, 1997, http://
www.cfp.arizona.edu/maps_data/cgis/giswp.htm
7. B. Delliska, Domain Ontology Design, Proceedings
of Computer Science’2005, Kassandra, Greece,
30.09-02.10.2005
8. Interactive Campus Map, University of Bremen,
http://www.iu-bremen.de/
9. NUS Campus Map, National University of Singapore,
www.nus.edu.sg/campusmap/
10. UC Berkeley Dataset: by Title and Graphic, http:/
/www.gisc.berkeley.edu/data/ucberkeley.html#Bldgs
11. University of Missouri-St. Louis (UMSL) Campus
GIS,
http://www.geodecisions.com/
projdescrip.asp?ProjectID=748
12. University of Birmingham - Maps and directions,
http://www.bham.ac.uk/page.asp?section
=00010001000100020010
13. University of Minnesota Enterprise-Wide SPACE
Management Project Summary, http://www.jordani.com/uofm.htm
14. Карта Университетского Городка, Пермский государственный университет, http://www.psu.ru/
?m=018&a=0
15. Географска информационна система на структурата на народната просвета, Министерство на
образованието и науката, http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/

MODEL OF CAMPUS GIS
Boriana Deliiska, Radoslav Milchev, Rashid Rashid
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The article describes a model of geographical information system (GIS) for university activities. The
localization and purpose of university buildings, educational and servicing sections are examined in the model
as well as the related educational schedule, trainings, research projects etc. The GIS model is designed for
students and lecturers and it is experimented with educational and training block of the University of Forestry.
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УПРАВЛЕНСКИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТ ХИМИЧЕСКИТЕ И МЕТАЛУРГИЧНИТЕ ОТРАСЛИ
Динка Милчева, Илия Милчев
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Развитието на малките и средни предприятия е едно от стратегическите направления в индустрията в пред
присъединителните процеси към европейския съюз. Новите реалности и глобализацията налагат промяна на
парадигмите при изграждане на системите за управление. Създаването на съвременни системи за управление в
малките и средни предприятия е свързано с прилагането на съвременните стандарти за управление. Това определя от една страна унификация на тези процеси свързани с типизацията на бизнес процесите в организацията,
а от друга с отчитане на специфичните особености на даденото производство, както от гледна точка на технология и продукция, така и от гледна точка на размерите на отделните стопански субекти.
В статията се разглеждат проблемите, които възникват при апробирането на различните международни и
национални стандарти във водещите индустриално развити страни, при усъвършенствуване на системите за
управление на малките и средни предприятия от химическите, металургичните и сродните им производства.
Ключови думи: управленски стандарти, малки и средни предприятия, глобализация
Key words: ruler’s standards, SME, globalisation, management.

Въведение
Малките предприятия са гръбнака на европейската икономика. Те са основен източник на работни места и генератор на бизнес идеи. Усилията
на Европа да въведе новата икономика ще бъдат
успешни само, ако малкият бизнес придобие първостепенно място в дневния ред на обществото.[1].
Това прави особено актуален въпроса за усъвършенствуване на системата за управление на малките и средни предприятия.
Както показва практиката, независимо, че всички български предприятия се намират при приблизително еднакви външни условия, между тях има
такива, които се адаптираха към външната среда
и работят успешно. Следователно при съвременните условия, когато повечето български предприятия нямат възможност да получат значителни
инвестиции, първите стъпки за повишаване на ефективността се налага да бъдат на базата на съществуващата технология, оптимизирайки първоначално организацията на стопанската дейност и управлението. За най-ефективната реорганизация на
предприятието, и неговото адаптиране към съвременните стопански условия, е целесъобразно да
се ползува, световния опит и формите и методите
за управление на предприятието, които са станали
световни стандарти. Световният опит показва, че
успех постигат тези фирми, които балансират
производствените, търговските и финансовите цели,
т.е. разглеждат предприятието като единна производствено-пласментна система, свързваща в едно
маркетинга, създаването на нови изделия,
снабдяването, производството, пласмента, доставката на продукцията на потребителите и сервизно-

то обслужване и използуват промишлените стандарти MRP/ERP, като базови бизнес модели, насочени към повишаване на икономическата ефективност.
ERP-моделите облекчават интеграцията на
дейността във всички подразделения на предприятието, намаляват броя на грешките и отстраняват
излишните операции. Прогнозирането и планирането, които са неотменима част на модела, осигуряват значително намаление на стойността на продукцията и услугите, чрез оптимизиране на бизнеспроцесите на предприятието. Широкото използуване на моделите на ERP и базиращите се на тях
комплекси за автоматизация на управлението ги
правят всъщност промишлени стандарти.
Процесно ориентиран подход и управленски стандарти
В съвременната бизнес практика все повече
се налага процесно-ориентираният подход за описание и моделиране на дейностите, извършвани в
една организация. При този подход дейностите в
компанията се разглеждат като съвкупност от бизнес процеси [2]. Те протичат във всяка една организация, независимо от нейния размер. Компания, която няма бизнес процеси, не съществува. Ето защо през последните 20 години организациите се
фокусират върху своите бизнес процеси и управлението им - основен залог за конкурентоспособност и растеж. Бизнес процес е всяка дейност,
правила, събитие и контролни механизми в организацията (фирма, банка, държавна институция),
които водят до създаването на краен продукт).
Дефинирането на бизнес-процесите, анализът и
усъвършенстването им са главен фактор за пос-
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тигане на ефективност в компанията. Различават
се основни и спомагателни процеси. Основни процеси са тези, които пряко участват в производството на крайния продукт (логистика, продажби, сервизно обслужване и др.), а спомагателните процеси формират инфраструктурата на организацията
(технологии, управление на човешки ресурси,
доставки).
Като основно преимущество на процесно-ориентирания подход се изтъква лесното оптимизиране, както на самите процеси, така и на ресурсите,
вложени в тях. В практиката най-често оптимизиране означава усъвършенстване процеса на финансово планиране, съкращаване на сроковете за
продажби на продукти и намаляване времето за обслужване на клиенти.
Бизнес моделирането е приложимо не само
за големите и бързо развиващи се фирми, а и за
средни и малки фирми. Това е свързано с основните принципи на бизнес моделирането, а именно,
че то осъществява прехода от функционалния подход, към определяне на функциите и свързаните с
тях процеси. Това може да се илюстрира с пирамидата на бизнес управлението
Методология за изобразяване на бизнес-процесите и за тяхното ясно и лесно възприемане може да се формира на базата на ISO 9000:2000. Тя
може успешно да се използува при формиране на
техническо задание и конфигуриране на комплексните информационни системи. Отделните стадии
при методологията ще бъдат: отразяване на бизнес-процесите, тяхното наименование и реквизити,
примерни диаграми и др.
Диаграмата отразява процеса във връзка с организационната структура във следната последователност:
• Подразделенията се показват в лявата част
на диаграмата;
• Всички действия се фиксират отляво надясно по реда на тяхното осъществяване;
За моделирането на сложни системи каквито
представляват производствените предприятия има
добре проверени и изпробвани методологии и стандарти - към тях в частност се отнасят методологиите от семейството на IDEF, с помощта на които
може ефективно да се отразяват и анализират моделите за дейността на широк спектър от сложни
системи в различни разрези.
Подразделенията трябва да бъдат подредени
по начин, който максимално да улеснява възприемане на тяхното взаимодействие
Развитие на процесите за усъвършенствуване системите за управление
Първите програмни продукти, с които се автоматизират бизнес-операциите са т.нар. автома-

тизирани работни места (АРМ). За времето си тяхната поява е революционно изменение, тъй като
редица рутинни операции, като счетоводната
отчетност, отчитането на материалните запаси и
др. се осъществява на компютри, което прави процеса значително по-бърз и по-точен.
Следващият етап е интегриране на обособените АРМ в единна комплексна система под наименованието MRP (Material Requirements Planning), т.е. система позволяваща планирането на потребностите на предприятието от ресурси и позволяваща своевременното им удовлетворяване.
Развитието на тези системи в 90-години доведе до
възникването на системите от класа ERP (Enterprise Resurce Planning). В основата на идеологията
на ERP е заложено едно по-широко третиране на
ресурсите, в което се включват както материалните потоци, така и паричните средства и труда, т.е
всичко с което предприятието оперира за постигане на своите цели. Приложенията на ERP са мощни
продукти, които практически обхващат всички сфери от дейността на предприятието. Моделите и функциите на такива приложения включват счетоводната отчетност, маркетинга, производството, финансовите операции и др.
Едновременно с това внедряването на ERP-приложенията изисква много време и в повечето от случаите не обхваща всички участъци на предприятието. Аналитичните средства в приложенията понякога не са достатъчни за обработката на натрупваната информация.
Паралелно с развитието на ERP се развиват
приложения предназначени за анализ и обработка
на информация в реален режим на време т.нар.
OLAP (On-Line Analytical Processing) системи. Те
представляват клас приложения и технология предназначени за събиране, съхраняване и анализ на
многомерни данни с цел поддръжка приемането
на управленски решения. Технологията ОLAP дава
възможност на аналитика, мениджъра и управляващият да формират свое виждане за данните, чрез
бърз, еднообразен и оперативен достъп до различни форми за представяне на информацията. Тези
форми са получени на основата на първичните
данни.
Функционалността на OLAP се състои в динамичния многомерен анализ на консолидираните
данни на предприятието, насочен към поддръжката на следващите аналитични и навигационни видове дейност на ползователя.
Решаващо предимство на OLAP-системата е
във възможността ползователя сам да осъществява интерактивна работа с отчетите, т.е сам да подбира комбинациите от измерения, мигновено да
получава резултата първоначално на екрана, а след
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това на хартиен носител. В това е колосалното предимство на OLAP-системата пред ERP.
Мениджмънта на предприятието става по-малко зависим от тези, които му подготвят информацията
и се оказва непосредствено въвлечен в развитието
на информационната технология на предприятието.
С течение на времето OLAP-системите се
превръщат в реална заплаха за ERP, поради което
производителите на последните или разработват
собствени OLAP приложения, или се интегрират с
наложили се разработчици на OLAP.
Много от OLAP-производителите осъзнавайки необходимостта от приложения за решаване на
комплексни задачи, започват създаването на версии за автоматизиране на управленските задачи по
бюджетирането, финансовото планиране, анализа
и контрола. Компанията IDC, обединява такива приложения в ново семейство BPM (Business Performance Management ), т.е. “Управление ефективността на бизнеса”. BPM-системите позволяват да
свържат в едно такива понятия като мисия на фирмата, стратегия на развитието, цели, дългосрочни
планове, средно срочни перспективи и др. В подобна среда топ-мениджърите могат да формират
предварителна версия на бюджетите на основата,
на която линейните мениджъри допълват с конкретни цифри и за това могат ли да изпълнят поставените цели, какви ресурси са необходими и т.н.
След това коригирания и допълнен на ниското равнище бюджет се агрегира до общокорпоративно
ниво. Този двупосочен процес се повтаря
итеративно, докато не се състави реален бюджет.
Ако предприятието планира изграждане на корпоративна управленска система, следвайки логиката на последователността на фазите на
управление, може да започне с функциите бюджетиране и финансово планиране. Използувайки за
това BMP-приложение, фактическите данни могат
да се въвеждат ръчно или да се импортират от съществуващите електронни таблици. Освен чисто
приложните функции BMP притежава и интегриращи качества, позволяващи да се обединят в единна
информационна среда всички налични АРМ.
Изграждането на корпоративна система за
управление е индивидуален процес за всяко
предприятие. Съвременната структура на MRP/ERP
моделите, включва следните подсистеми, често наричани блокове:
- управление на запасите;
- управление на снабдяването;
- управление на пласмента;
- управление на производството;
- планиране;
- управление на сервизното обслужване;
- управление на верижните доставки;
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- управление на финансите.
Ще се спрем по-подробно на базовата
функционалност, поддържана от системите свързани с производствения мениджмънт а именно: управлението на запасите; управление на снабдяването; управление на производството.
Подсистемата управление на запасите осигурява реализирането на функциите : мониторинг на
запасите (Inventory Control) и регулиране и инвентаризация на складовите остатъци (Physical Inventory). При решаване на задачите за управление на
запасите се извършва обработка и коригиране на
цялата информация за прихода, движението и разхода на суровини и материали, междинни продукти и готови изделия. Отчита се запаса по складови
клетки, изборът на индивидуални стратегии за
контрол, попълване и изписване на запасите по всяка позиция на суровините и материалите и др., както и престоя и преминаването на отделните партиди запаси и серии от произвеждана продукция.
Подсистемата управление на запасите реализира три функции, а именно: поръчки за закупуване (Purchase Orders), график на доставките (Supplier Schedules) и планиране на потребностите от
материали, възприемано като управление на заявките за закупуване –MRP.
Подсистемата управление на пласмента
включва като базови функции квотите за продажбите (Sales Quotations), поръчки за продажба (Sales
Order/Invoices), график за продажба на потребителите (Customer Schedules), конфигуриране - комплектоване на продуктите (Configured Products), анализ на продажбите (Sales Analysis) и управление
разпределението на ресурсите DPR (Distributed
Resource Planning).
Закупувайки и внедрявайки корпоративната информационна система (КИС), предприятието получава заедно с нея и съответната технология на
управление. Изграждането на КИС е продължителен, сложен и трудоемък процес. Когато предприятието решава нейното внедряване то е изправено пред проблема за избор на система съответствуваща най-пълно на характера на неговата
дейност, исторически формиралата се структура
и методите за управление. В процеса на внедряване,
който представлява перманентен консултинг и последваща реорганизация на бизнес процесите,
структурата и системата на управление и тяхното
значително изменение. Това изменение не трябва
обаче да разрушава рационалните устои, които са
способствували на предприятието да съществува
в периода предшествуващ внедряването на КИС.
Новата информационна система трябва да съдържа позитивен заряд от промени, усилващи традиционно силните страни на предприятието, оптими-
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зиращи неговата структура и методи за управление, ликвидиращи затормозяващите бизнес форми и методи за управление.
Корпоративните информационни системи са
два вида: системи за управление на бизнеса BMS
(Business Management Systems) и системи за планиране ресурсите на предприятието ERP (Enterprise
Recourse Planning). На свой ред BMS се разбиват
на три групи. Първата включва прости системи предназначени за автоматизиране на малки предприятия. Системите от тази група са разчетени за изпълнение на ограничен кръг стандартни-бизнес
процеси. Като правило те работят на едно работно
място или в малки мрежи от 4-8 компютри. Обикновено се наричат “Low end PC”.
Към втората група наречена “Middle PC”, се
отнасят системи, с дълбочина и ширина на обхвата на функции. В такава система могат да бъдат
описани десетки бизнес-процеси. Тези системи автоматизират основно счетоводната и складова отчетност .
Следващата група системи под наименованието “High End PC” е разчетена за работа на по-голям брой ползователи. Те могат да се внедряват в
средни предприятия, не изискват висока функционалност и гъвкавост на системата за управление.
В системите от тази група могат да се срещне описание на стотици бизнес-процеси. В повечето от
случаите работят в среда Windows NT или UNIX.
Висше равнище в йерархията заемат системите, които осигуряват планиране и управление на
всички ресурси на предприятието и се изграждат
на основата на MRP/ERP моделите, т.е. ERPсистемите. Те съдържат описанието на стотици хиляди бизнес-процеси. Такива системи могат да
имат над 100 хил. настройвани параметри, чрез
които се реализират огромното многообразие от
изисквания на предприятието. Тези системи удовлетворяват по-голямата част от изискванията на
средните и едри предприятия. Те могат да работят
на различни платформи (Windows NT, UNIX, Solaris,
AIX и др.) и с различни мощни професионални системи за управление на база данни.
За съжаление повече от българските системи за управление на производството в момента не
удовлетворяват дори изискванията за MRP, а камо
ли на останалите по-развити концепции.
Последният по време стандарт CSRP (Costumer Synchronized Resource Planning), обхваща
освен непосредственото управление в предприятието, така също и взаимодействието с клиентите.
По такъв начин докато MRP, MRP II, ERP са ориентирани към вътрешната организация на предприятието, то CSRP включва пълния цикъл от проектирането на бъдещото изделие, при отчитане изиск-

ванията на възложителя и потребителя, до гаранционното и сервизно обслужване след продажбата.
Основната същност на CSRP системата е да интегрира потребителя в системата за управление на
предприятието, като точно се проследяват тенденциите в търсенето.
За фирмите нямащи много диверсифициран
бизнес подходящи са ERP-системите. Това са продукти за най-масовия сегмент на пазара – средния и малкия бизнес, или фирми с оборот от 3 до
10 мил$ и персонал от 100 до 1000 души. Типовата
стойност на проект за внедряване на такава система струва от 50 до 250 хил. $.
Главната разлика на ERP системите от средно равнище от програмното осигуряване на тези за
едрите предприятия е в ограничеността на решаваните задачи и относителната простота на технологията на внедряване и приложение. Тези системи
поддържат определен вид промишлени дейности и
имат лимитиран брой ползватели.
През последните години непрекъснато нараства интереса към проектирането на информационните технологии и корпоративния мениджмънт, което е свързано със сериозните предимства, които
предоставят информационните технологии. Това
намира израз в намаляване на издръжката, като
резултат от оптимизацията на бизнес процесите, и
тяхното компримиране във времето, гарантиране
изпълнение на поръчките в необходимия обем и
срокове, осигуряване качеството на продукцията ,
чрез качеството на производствените и управленските технологии.
Нашите фирми още слабо внедряват съвременните стандарти в управлението, като често липсва и функционален модел за дейността, както и
цели. Обикновено приоритет се дава на проектите,
които непосредствено носят печалба, поради което
потребността от анализа на дейността и нейната
реорганизация възниква едва тогава, когато се установи осезаема криза в управлението на организацията. При такива условия се установява сложността да се оптимизират разходите при съществуващите схеми на управление и необходимостта от
модел, който да отразява всички механизми и принципи на взаимовръзки на различните подсистеми в
рамките на един бизнес.
Самото понятие “моделиране на бизнес процесите” се появява на пазара едновременно с програмните продукти предназначени за комплексна автоматизация на управлението на предприятието.
Подобна система винаги предполага задълбочен
пред проектен анализ на дейността на фирмата.
Резултата от него е експертно заключение в което
с отделни пунктове се правят препоръки за отстраняване на “тесни места” в управленската дейност.
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Таблица 1. Основни критерии при избор на ERP система

№

При
При смяна на
първоначално
системата
закупуване

Критерии за оценка

1

Цена на софтуера

1

5

2

Лесно внедряване на новата система

2

9

3

Лесно използване на системата

3

8

4

Възможности на софтуера да задоволи нуждите
на бизнеса

4

3

5

Функционалност на софтуера

5

7

6

Софтуерът работи върху наличния хардуер

6

10

7

Възможности за развитие на софтуера

7

4

8

Ниво на поддръжката от доставчика

8

1

9

Качество на документацията

9

6

10

Репутация на доставчика

10

2

На основание на това заключение непосредствено
преди проекта за внедряване на система за автоматизиране на управлението се извършва реинженеринг, т.е. реорганизация на бизнес процесите.
Това е една много сериозна процедура, понякога
болезнена за организацията. Това е естествено, тъй
като формиралият се с години колектив е трудно
да се застави да мисли по нов начин. За решаването на подобни задачи за моделирането на сложни
системи има проверени методологии и стандарти.
С тяхна помощ могат да се отразяват и анализират моделите за дейността на широк спектър слож-

10

9

10
8
6
4
2
0

ни системи в различни разрези. При това ширината и дълбочината на изследваните процеси в системата се определя от разработчиците, което позволява създавания модел да не се претоварва с излишни данни.
Особено важно в тази фаза на изпълнение на
задачата е да бъдат отчетени критериите на компанията при закупуването на ERP система (таблица 1). Тези критерии обикновенно са силно повлияни от редица обективни и субективни фактори специфични за компанията, но като цяло са доста близки за всички компании (фиг.1).

2

3

8

4

7

5

При първоначално
закупуване
При смяна на системата

Фиг.1. Степенуване на критериите при избора на ERP система
Таблицата и фигурата показват статистическо обобщение, на това как се променя важността
на десетте най-често избирани от компаниите критерии при първоначално закупуване на система и
по време на избора на продукт за подмяна на информационната система след определен период
от време.

Тъй като цената много често се определя като най-важен критерий (понякога дори единствен)
при избора на приложен софтуерен продукт, важно е да се има предвид какви са възможните начини за ценообразуване, които се предлагат от различните доставчици на такива продукти. В зависимост от архитектурата на продукта и технологич-
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Таблица 2. Основни направления на динамична реализация на ползите
от информационните технологии (ИТ)

Основно направление на
влиянието на ИТ
Съответствие със
стратегическите цели на
компанията (Strategic
Alignment)
Влияние върху бизнес
процесите (Business Process
Impact)
Архитектура (Architecture)
Непосредствена
възвръщаемост (Direct
Payback)
Оценка на риска (Risk
Assessment)

Реализация на ползите
Оценка за важността на дадената инициатива от гледна
точка на целите на организацията в средносрочна и
дългострочна перспектива
Оценка за потребностите на организацията от това, да
бъде в състояние бързо и радикално да променя своите бизнес
процеси в съответствие с променящата се среда
Оценка на общата ИТ архитектура в организацията, която
да се ползва като критерий за ценност на ИТ
Оценка за това доколко важно от гледна точка на
интересите на организацията е незабавното постигане на
възвръщаемост от инвестициите в ИТ
Оценка на устойчивостта на организацията в случай на
срив в информационните и тегнологии. Ако всеки такъв срив е
свързан със сериозни и дългосрочни последствия, степента на
риска е висока.

Източник: Achieving Business Value from Technology, Gartner Press.

ната база, на която той е разработен е възможно
да бъдат предложени цени на база на: брой конкурентни потребители – брой потребители, които в
един и същи момент могат да бъдат включени за
работа със системата при същия или по-голям брой
дефинирани за работа потребители; брой поименни потребители – максимален брой дефинирани
за работа потребители на системата; брой инсталирани работни станции; брой модули или набори
от модули.
Както отбелязахме в началото малкият и средният бизнес във всяка страна е опората на нейната
икономика и образува съществена част в бюджета
й. Като цяло той е и най-големият клиент на информационни и комуникационни технологии, макар да не осъществява грандиозни проекти, като
големите корпоративните клиенти. Последните данни и анализи показват, че сегментът на малкия и
средния бизнес е този, който отбелязва най-голям
ръст в развитието на ИТ пазара у нас. Това са наймногобройните фирми, които вземат самостоятелни
решения относно бюджетите и инвестициите в ИТ.
Проучванията за използването на ИКТ в малкия и
средния бизнес и показват, че те в значителна степен влияят върху резултатите от работата на системата за управление. Така повишаването на ефективността на работата (с 83,3%) е най-голямата
полза от внедряването на ИКТ във фирмите, следвана от повишаване нивото на обслужване (73,1%),
повишаване квалификацията на персонала (71,4%),

намаляване на разходите (64,2%) и др. [3].
Пред успешното внедряване на ИКТ за малките и средните предприятия в България има редица пречки, които се подреждат приблизително в
следния порядък: финансовите пречки (62,8%),
следвани от технологичните (29,2%), организационни (25,4%). Липсата на обучен персонал не е
толкова важна пречка за тях.
Изводи
Прилагането на съвременните управленски
стандарти съдействува за значително подобряване
на ефективността на системите за управление. На
тяхна база съответната фирма може да избере найподходящата конфигурация на информационна
система, която в най-голяма степен ще доведе до
усъвършенствуване на управлението на бизнес процесите в нея.
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ABSTRACT
The growth of Bulgarian small and medium-sized enterprises is strategic purpose before integration with European
Union. Globalisation and new realities exchanged paradigms for creation of management systems. Establishment of
such a systems in small and medium-sized enterprises is connected with contemporary management standards. This
course of action determine unification of organization’s typical business processes from one side and giving an account
of production specifics in branch from the other side, based on technologies, production and scale of enterprise.
The paper consider problems of using different international and local national standards and experience and good
practice of leading industrial countries into development and improving of management systems in small and mediumsized enterprises from chemical and metallurgy branch and other related productions.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

ТЕХНОЛОГИИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И
ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Иван Илиев, Милка Иванова
Технически университет - София
В доклада се разглежда връзката между информационните технологии известни и като информационнокомуникационни технологии (ИКТ) и последиците, които те оказват върху устойчивото развитие. От позицията
на триизмерния анализ на устойчивостта – икономически, социален и екологичен, влиянието на ИКТ може да
бъде както позитивно, така и негативно в зависимост от политическите рамки, в които се развиват тези процеси,
както и сценариите, които са наложени от глобалното развитие през 21 век.
Ключови думи: информационно общество, икономическа, социална и екологична зависимост,
дематериализация, равномерно развитие и благосъстояние.
Key words: information society, economical, social, and ecological dependence, steady development

В последните 20-на години на ХХ век възникнаха две главни тенденции, които несъмнено ще
окажат съществено влияние върху нашия живот и
през ХХІ век. Първата тенденция се свързва с появата на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в качеството им на непосредствени стимулатори за развитието на информационното общество под знака на което ще премине ХХІ-я век,
а втората се заключава в необходимостта от търсене на нови пътища за устойчивото развитие (1).
Появата на Интернет и другите компоненти на ИКТ
(например глобалната система за позициониране
или мобилните телефони) се характеризират с непозната досега експанзия и стават все по популярни, тъй като позволяват да се осъществи световния обмен на информацията и знанията. Очаква
се тези и други подобни тенденции които ще се
появят да определят облика на новия век. В същото
време ИКТ все в по-голяма степен влияят върху
стила на нашия живот, влиянието им върху околната среда също се засилва като основните тенденции са доста противоречиви. В този смисъл основния проблем се състои в това по-добре да разберем по какъв начин новите технологии могат да се
приложат оптимално, не само за защита на околната среда, но и за развитие на социалната сфера
и икономиката като цяло. Очевидно, за да можем
да установим влиянието на ИКТ върху устойчивото
развитие, следва да го анализираме като комплексен проблем касаещ екологията, социума, икономиката и тяхната устойчивост.
ИКТ и социалната устойчивост
Не подлежи на съмнения факта, че ИКТ предоставят потенциалната възможност за създаване
на глобалното мрежово общество, всички членове
на които ще имат равни права. Визираните технологии ни дават възможност за много по-широко
участие и социална ангажираност, а това са основ-

ни качества за по-нататъшното развитие на демокрацията. Много хора, които по една или друга причина са ощетени (от болести или старост) могат да
получат нови възможности за участие в обществения живот - трудова заетост, образование, повишаване качеството на живота. Етническите малцинства с помощта на ИКТ могат да се организират в
неправителствени (и непечеливши) организации и
по този начин да информират обществеността за
своите възгледи, а също и да отстояват своите
интереси. Даже в условията на естествен дефицит
на материална поддръжка, тези организации могат в значителна степен да компенсират трудностите с помощта на ИКТ, доколкото:
• обменът на информация от всяка точка на
планетата не е скъп и не зависи от това къде е
диспозирана организацията – в град или село;
• става практически възможно участието им
в политическите процеси и ефективната координация на тяхната дейност.
Всичко, което е необходимо за участие в подобни процеси на най-високо световно равнище е
компютър, софтуер и включване в мрежата. Но често проблемът се заключава именно в това. За да
се добие представа за общата ситуация нека си
представим село от 100 жители, в качеството му
на миниатюрен модел на нашата планета. Днешните реални пропорции на населението и разпределението на благата в “глобалното село” изглеждат по-следния начин (2):
От общия брой на жителите 57 % са азиатци,
21 европейци, 14 души са от западното полукълбо
(Севера и Юга) и 8 африканци. В конкретния случай,
50 % от благосъстоянието на селото ще се съсредоточи в ръцете на 6 жители, 70 души ще се окажат неграмотни, само един човек ще има образование на равнище колеж, и нито един няма да има
компютър. В това село само 6 са най-богатите хора,
които могат да си позволят да си купят компютър,
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но те на практика няма да го използват. При това,
повишаването на социалната устойчивост ще се
окаже нищожно, което води и до извода: социалната устойчивост може да се повиши като използваме ИКТ, обаче необходимо (но не и достатъчно)
условие е достъпа на оборудването.
ИКТ и икономическата устойчивост
Неоспорим факт е, че ИКТ създадоха световния пазар в съвременния му вид и навсякъде по
света се извършват търговски транзакции. Заедно
с това обаче те внесоха съществен принос и за
ръста на финансовите спекулации. Глобализацията
на финансовите транзакции се развива много побързо отколкото глабализацията на търговията със
стоки и услуги. Няма съмнение, че подобно развитие е свързано с множество рискове, въпреки наличните системи за хеджиране (застраховка) на
риска. Транзакциите на капитала както никога досега не са се изпълнявали толкова леко и бързо.
Световните борсови играчи днес могат мигновено
да прехвърлят своите финансови средства в страни с нулеви или нищожни данъчни ставки, вследствие на което се получава общо снижаване равнището на данъчните стандарти. В резултат, малките страни се превръщат в безпомощни жертви на
подобни спекулации.
Следователно, ИКТ не са в състояние да окажат гарантирано позитивно влияние на устойчивото развитие в чисто икономически смисъл. Ето защо с оглед предотвратяването на данъчния дъмпинг и намаляване честотата на спекулациите е необходимо създаването на нови международни рамкови условия или актуализация (и адаптация) на вече съществуващите институции като Световната
търговска организация и др.
ИКТ и устойчивост на околната среда
Ако се върнем на класическата сфера на устойчивостта (екологията), може да се подчертае,
че в действителност ИКТ демонстрират огромен потенциал за дематериализация. В началото на миналия век, за да се наслаждаваме на музиката,
трябваше да свири реален оркестър, но няколко десетилетия по-късно с появата на радиото и замяната на лампите с транзисторите, а след това и микросхемите – днес музиката е достъпна до нас практически в една абсолютно дематериализирана и
цифрова форма. И това както е известно на всеки
от нас, не е единствения пример за приложение на
ИКТ. Обаче, анализираното по начало позитивно
развитие произвежда и отрицателни ефекти за околната среда. Ако при оценката на достъпността на
музиката не се ограничим само до нейното “индивидуално потребление”, а я разгледаме в интегрален план, ще видим, че преди няколко столетия са-
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мо тогавашния елит е можел да се позволи общуване с подобен род изкуство. Потреблението на ресурсите е било относително ниско поради малкия
брой оркестри.
На съвременния етап милиони хора използват милиони технически носители на музикална
информация, всеки от които от гледна точка на разхода на ресурси, разбира се, е по-ефективен от
отделния оркестър. Но грамадния ръст на общото
количество “изяжда” всяка икономия на ресурси.
Такава заплаха за икономията на природни ресурси и енергия се нарича ефект на отката (отхвърлянето). Съществуват много примери за подобен
ефект, някои от които ще бъдат предмет на разглеждане по-долу. Както сочат прогнозите в съвсем
близко бъдеще всички хора ще бъдат взаимосвързани помежду си с помощта на ИКТ, особено с
разширяване на глобалната мрежа и приложение
на новите хай тек устройства.
В бъдеще все по-голяма част от човешката
дейност ще се осъществява с помощта на персоналните компютри в он лайн режим – покупките на
стоки, банкови операции, телеработа, електронизация на повечето услуги – всичко това ще стане
неизменна част от нашия бит и ще определя новия
стил на живота. В един такъв бъдещ свят ще стане
практически възможно да се преодолее една от найсериозните опасности – интензификацията на физическия транспортен поток по улиците, който е съпроводен с изхвърляне в атмосферата на въглероден окис и изменение на глобалния екологически
баланс в полза на азотния двуокис. Възможно ли е
да се сбъдне на практика подобна прогноза ? Ако
приведем данни от статистиката ще разкрием една интересна закономерност, именно: реализирания “километраж” винаги расте пропорционално на
обема на изпратените съобщения (писма, телефонни повиквания и др.Вж.фиг.1.).
Количество на съобщенията, изпратени във
Франция 1985г., около 100
Количество на пътнико / километрите във
Франция, 1985 г. – около 100
ИКТ създават възможност на човека да установява контакти с голям брой други хора, живеещи
на отдалечено разстояние. Макар в подобни условия хората да могат да се срещат “виртуално”, не
всички дейности са в състояние да бъдат електронизирани, така че физическите срещи си остават
важни и необходими. А това води до значително
нарастване на физическото преместване средно на
човек като описаната тенденция се наблюдава и през
последното десетилетие. В страните от Европейския
съюз през 90-те години общата величина на пътнико-километрите за частните автомобили расте
средно годишно с 2 %. Съществува вероятност (и
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Фиг.1. Развитие на комуникациите и транспортните потоци
опасност), хората, които ще се ползват от телеработата да ги привлича прехода в по-благоприятни
от екологическа гледна точка региони, където ще
започне разрушаване на околната среда с ново
строителство.
Друг един пример е особено показателен, който засяга проблема с разхода на хартия. С появата
на персоналните компютри в офисите, се прогнозираше голяма икономия на хартия и даже се появи фразата “безхартиен офис”. Днес обаче реалността изглежда друга - изсечени бяха много гори,
потреблението на хартия лавинообразно расте и безхартиения офис е мит. От 1980 до 1994 година
потреблението на хартия расте средно със 7 %.
Днес обаче в САЩ то е достигнало 330 кг. на човек за година, докато средния световен показател
е все още на равнището от 50 кг, но за последните
10 години според някои прогнози ръстът е от 50 %
(4). Очакванията са за повишено потребление в азиатските страни, достигане на средното потребление от Африка (средно 10 кг. хартия за година).
Очевидно, ИКТ не водят до по “устойчив” разход
на хартиени ресурси, даже има опасения, че повишеното използване на т.нар.”електронни “ книги,
няма да снижат, а напротив, ще повишат потреблението на традиционните книги.
Съществен проблем на околната среда свързан с ИКТ е този за разхода на енергия за прибори,
намиращи се в състояние на stand-by. Така напри-

мер, в Германия поддържането в подобно състояние на милиони прибори се равнява на работата
на цяла атомна електростанция. Като че ли ние все
още нямаме отговор на въпроса подпомагат ли ИКТ
екологическата устойчивост. Тяхното влияние ще
зависи все повече от това, по какъв начин ще ги
използваме, което на свой ред е свързано със създаването на рамкови условия, определящи нашето
поведение в бъдеще.
Рамкови условия за устойчиво развитие на информационното общество
Съображенията изказани по-горе могат да се
интегрират в по-конкретен вид, който е отразен твърде релефно на фигурата по-долу. (вж.фиг.2).
Обобщаващият извод който се налага е, че
ИКТ могат да доведат света до по-голяма устойчивост в екологично, социално и икономическо
измерение, но същевременно носят и много опасности и усложнения, което създава привидното
впечатление, че го водят до близкия край. За да се
преодолеят и разсеят тези опасности (които не са
безобидни), очевидно това е възможно на базата
на политическите действия. Ако към проблема се
подходи традиционно, в повечето случаи само се
предлагат рецепти за поведението на другите.
Еколозите препоръчват на промишлеността да внедрява повече ресурсо-спестяващи технологии, даже
има стикери за екологично чисто продукция.
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Фиг.2. ИКТ и устойчивото развитие
Промишлеността подчертава, че е задължена да
произвежда тези продукти, които биха искали
купувачите. Хората са длъжни да купуват екологично чисти изделия, даже и да са доста скъпи. В
резултат, нараства търсенето на подобни изделия,
тяхното производство расте и цената им пада. Всеки
от приведените аргументи е верен, сам по себе
си, но в реалния живот нито един не работи.
Очевидно, всяка социална група сама не е в
състояние да реши общия проблем. За целта са
нужни съвместните усилия на всички и много по широк консенсус. Сравнително лесно се лансират
разсъждения върху т. нар. win-win (взаимоизгодни)
решения, но е доста трудно да се открият повече
положителни примери за подобни решения. Още
по-трудно е да се разработят механизми за създаване на взаимоизгодни сценарии. И все пак такива
механизми могат да се намерят, обсъдят и реализират от третата сила – политиците.
За да се създадат рамковите условия, които
да водят към взаимоизгодни ситуации, е необходимо международно сътрудничество, доколкото всяка страна, организация или фирма действайки инициативно и самосиндикално, преди всичко създава
допълнителни трудности. Ето защо Европейският
съюз препоръчва на членовете на Информационното Общество да инициират процес на сътрудничество(5).
Как би изглеждал ХХІ век ?
Информационно-комуникационните техноло-

гии се развиват толкова динамично, че подобна динамика не е позната в нито една от известните ни
технологии. Поради това е трудно да си представим как би изглеждало бъдещето. Доказателство
за това е динамичното развитие на компютрите.
Когато през 1943 г. Томас Уотсън, шеф на IBM,
заявил: “Струва ми се, че световния пазар е готов
да приеме 5 компютъра”, едва ли е очаквал такова
взривно развитие на основното откритие на ХХ век.
А през 1977 г. Кен Орсън, основател и президент
на фирма DEC, категорично възкликнал: “Няма
причини, ако някой поиска, да има компютър у дома си”. Днес има световен пазар с милиони компютри, които стоят и на домашните бюра. Щом
даже и водещите специалисти грешат в оценките
си, какво да очакваме от общите изследвания на
бъдещето ? Отговорът се заключава в това, че въпреки очевидните трудности с прогнозите, те трябва
да присъстват в изследванията, тъй като днес човечеството изразходвайки прекомерно природните
ресурси, по принцип може да нанесе на глобалната екосистема непоправими вреди. Поради тази
причина са необходими изследвания за пътищата
в бъдещето и да се разкриват както условията на
устойчивото развитие, така и превенциите от очакваните опасности. В този смисъл има два основни
пътя – пътя на устойчивото развитие, в рамките на
който правителството се справя със задачата за
управление на ресурсите, и неустойчив – най-вероятно водещ към катастрофа. Главните тенденции,

294

Иван Илиев, Милка Иванова

които следва да се имат предвид – това са ръста
на световното население, икономическия растеж и
нарастващото замърсяване на околната среда.
Визираните тенденции описващи двата пътя са представени на фигурата по-долу.(вж.фиг.3).
Главният проблем на устойчивото развитие е
продължаващия с непознати темпове ръст на населението в света. По оценки на ООН се очаква
към 2050 г. населението на Земята да достигне
10 млрд. души (при 6 млрд. сега), което е т.нар.
среден вариант, а се допуска вариант при определени условия и до 12 милиарда. Ако тези 10 млрд.
души се подредят в колона, тя може да опаше екватора 250 пъти. Именно ръста на населението
влече след себе си световния икономически растеж и силното замърсяване (натоварване) на околната среда. Главната задача на политиците през
настоящия век е контрола върху числеността на на*10 9

селението и замърсяването на околната среда, но
при това да осигурява необходимия икономически
растеж. Ако тази задача не се реши, растящото
население във все по-голяма степен ще “натоварва” околната среда, което в крайна сметка ще предизвика катастрофа. Главният въпрос е как може
да се постигне тази устойчивост ? Отговорът му е
твърде комплициран, но се свързва с два принципа,
които трябва да се вземат под внимание.
Първия е свързан с т.нар. дематериализация,
което означава, че потребностите на хората трябва
да се удовлетворяват с минимални разходи на природни ресурси т.е. повишаване ефективността от
тяхното използване, както и изменение стила на
поведение на хората. Ключът към този процес са
ИКТ, включени в общественото устройство с рамковите условия, които предотвратяват ефекта на
отката.
Брутен национален
продукт
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Фиг.3. Глобалните тенденции на 21 век
Вторият принцип – това е необходимостта от
определена степен на справедливост при разпределението на благата. Политическите системи, ко-

ито разпространяваха механизма за равенството в
разпределението на благата се оказаха нежизнеспособни, но и прословутата американска идея за
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равен шанс за всички също се пропуква.
Очевидно, за да се постигне устойчиво развитие е необходимо създаване на система от социални стандарти, помагащи за поддържане степента на справедливост, до равнището на тази, характерна днес за страните от Европейския съюз.
Съчетанието на дематериализацията и справедливото разпределение може да доведе до ръст на
благосъстоянието, ако ръста на населението се
контролира.
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ABSTRACT
In the report they observe the relation between information society technologies (IST) and their effects in sustainable development. Based on the stability ‘3D analysis (economical, social, and ecological), IST influence is able as well
as positive as negative. This influence is according to the political frames in the process as the ideas imposed by 21
century’ development.
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СИСТЕМА ОТ БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ В МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Марина Младенова, Боянка Желязова
Лесотехнически университет - София
В представеният доклад се обосновава прилагането на BSC като комплексен подход за оценка на резултатите от използването на информационни технологии в мебелното производство. Дефинират се стъпките за създаване на система от балансирани показатели и се предлага набор от показатели.
Ключови думи: балансирана система от показатели, информационни технологии, мебелно производство
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Въведение
Съществуват различни методи за оценка
ефективността и ефектите от използваните ИТ. Но
сред цялото многообразие може да се определят
принципно два подхода за оценка: финансов – оценяващ финансовите резултати и смесен подход –
съдържащ в себе си както финансови така и нефинансови показатели. Основната разлика между тях
е, че финансовия подход предполага оценка само
на тези ефекти, които могат да се оценят в паричен еквивалент и само с първо приближение, т.е.
да се оцени непосредствения ефект. Но едновременно с това възниква и трудността при такава
оценка. – далеч не винаги съществува възможност
да се оценят в парично изражение абсолютно всички преимущества, които дават ИТ. От друга страна,
в днешно време основният капитал на повечето
предприятия се изразява в нематериални активи,
например: само около 20-25% от стойността на
съвременният автомобил има физическа съставляваща, а всичко останало – са всевъзможни лицензи,
ноу-хау и т.н. Затова да се оценява ефекта само
по парично изражение е недостатъчно. Казаното
потвърждава широко разпространената на Запад,
но още малко известна в България методология за
използване на Balanced Scorecard, разработчици на
която са Дейвид Нортън и Роберт Каплан. Именно
на тази методология е основан и вторият подход
към оценка на ефективността на използваните ИТ
– смесен.
За целта се разработва балансирана система
от показатели, отразяващи основните цели на
предприятието, а също и тяхното по-нататъшно разделяне на набор от критични фактори за успех.
Аргумент за използване на методологията на
Balanced Scorecard за оценка ефективността на използваните ИТ е факта, че всъщност методологията представлява цялостна оценка на ефективността на системата за управление на предприятието.
Аспектите на Balanced Scorecard отговорят на ос-

новните въпроси на управлението – как се отнасят
към организацията клиентите й, как се отнасят към
нея акционерите й, какви вътрешни ресурси има,
какви конкурентни предимства и възможности за
бъдещето има. Повишаването на ефективността на
системата за управление с помощта на Balanced
Scorecard води до постигане на целите на компанията.
От друга стана, внедряването на ИТ може да
се разглежда като един от етапите на оптимизация
на системата за управление на предприятието.
Автоматизацията на бизнес-процесите в дадения
случай се разглежда като оптимизация на бизнеспроцесите в предприятието с използване възможностите на съвременните информационни технологии. При това под оптимизация на бизнес-процесите се разбира подобряване на показателите за
ефективността им.
В резултат, автоматизацията на бизнес-процесите води към подобряване (оптимизиране) на
показателите за ефективност на бизнес-процесите.
Показателите за ефективност на бизнес-процесите се явяват едновременно с това елементи на балансираната система от показатели. Подобряването на показателите за ефективност води към изпълнение на критичните фактори за успех, което
от своя страна осигурява достигането на поставените цели.
По този начин, използването на методологията на Balanced Scorecard за оценка на ефекта от
използването на ИТ позволява да се определи, доколко използваните ИТ съответстват на целите на
предприятието. При това се разглеждат финансови и нефинансовите цели на предприятието, което
гарантира пълнота и достоверност на оценката.
Използването на методологията Balanced
Scorecard за анализ и оценка на ефектите от използването на ИТ позволява не само да се обоснове проекта за автоматизация, но и той да се впише
хармонично в плана на развитие на предприятието.

Система от балансирани показатели за оценка на ...

При това както на стратегическо така и на оперативно ниво (на ниво на бюджета). А последното,
както показва практиката, играе важна роля за успешната реализация на проекта.
Принципна постановка на Balanced Scorecard
(BSC)
BSC е един от инструментите за контролинг
на бизнес-процесите. Основната идея на BSC е
измеримостта. “Всички фактори, които имат значение за управлението на компанията трябва да бъдат измерени, ако не може да се измери нещо, то
не може и да се управлява” [Робърт Каплан].
В тази методика за първи път се предлага да
се използват заедно финансови и нефинансови показатели за ефективност, като персонал, клиенти,
бизнес-процеси и т.н. Всички показатели са свързани в една система, която настройва сътрудниците на правилен стратегически фокус.
Идеята за балансирана система от показатели Balanced Scorecard е отговорила на желанието
на мениджмънта да се създаде набор от финансови и нефинансови показатели за вътрешнофирмени управленски цели. Тази система е насочена пре-

297

ди всичко към обвързването на показатели в парично изражение с операционните измерители на
такива аспекти на дейността на предприятието, като удовлетвореност на клиентите, вътрешно-фирмените бизнес-процеси, иновационната активност,
мерки за подобряване на финансовите резултати
(фиг. 1). По този начин се дава отговор на четири
най-важни за предприятието въпроса:
• Как го оценяват клиентите (аспект клиенти);
• Какви процеси могат да му дадат конкурентно предимство (вътрешно-фирмен аспект);
• По какъв начин може да се постигне по-нататъшно подобряване на положението (аспект иновации и обучение);
• Как оценяват предприятието акционерите му
(финансов аспект).
Отговорите на тези въпроси зависят от поставените цели, които “излизат” от стратегията на предприятието, а след това “се превеждат” в показатели на системата за управление. Разглеждат се не
само целите, но и измерващи целите показатели,
задания за плановите периоди и необходимите за
тяхното изпълнение мероприятия.

Финанси
Как трябва
да оценяват
Цели
фирмата
акционерите,
за да се
постигне
финансов
успех?

Показатели

Задания

Мероприятия

Клиенти
Как трябва
да оценяват
фирмата
клиентите,
за да се
достигнат
целите?

Цели

Показатели

Задания

Вътрешнофирмени бизнес-процеси
Мероприятия

Какви бизнесЦели
процеси
трябва да се
оптимизират
за да се
достигнат
целите?

Перспективи
и стратегии

Показатели

Обучение и развитие
Как фирмата
може да
повиши
нивото на
сътруниците
за да се
достигнат
целите?

Цели

Показатели

Задания

Мероприятия

Фигура. 1. Принципна структура на балансираната система показатели

Задания

Мероприятия
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Създаване на Система от балансирани показатели (СБП)
За създаване на система от балансирани показатели трябва да се изпълнят следните стъпки:
1. Неформално определяне на целите на системата
2. Определяне на групите показатели
3. Определяне на факторите за успех
4. Балансиране на показателите и факторите

P2 = показатели за взаимоотношението с клиентите
P3 = показатели за вътрешните бизнес-процеси
P4 = показатели за иновации, развитие и обучение
Този набор от показатели се използват и за
оценка успеха и ефектите от внедряване и използване на ИТ в мебелното производство.

Неформално определяне на целите на системата
В този етап се формулира целта G, за оценка
на която ще се използва BSC. В тази разработка
BSC се използва за оценка на ефектите от използваните ИТ в мебелното производство, затова G може да бъде формулирано като:
G= Оценка на влиянието на внедрените ИТ
във фирма за производство на корпусна мебел

P1 = икономически показатели

Финанси
Каплан и Нортън не отричат значението на финансовите фактори за анализ на дейността на
предприятието. Но смятат, че не е целесъобразно
да се акцентира прекалено много на финансовите
данни, доколкото това може да доведе до дисбаланс между финансовите и по-горе изброените останали три аспекта. Показатели за характеризираОпределяне на групите показатели
не на финансовият аспект са: печалба, разходи,
размер на оборотният капитал, други финансови
Трябва да се определи \Pi\ – множество от
показатели. Към тази категория трябва да се отнепоказатели за успешно постигане на целите.
сат и данните за оценка на риска и съотнощението
В класическата BSC, насочена за поддръжка
разходи - печалба
на големите компании, се предполага, че размера
Съществуват три основни направления, които
на това множество е в интервала [3,5]. Това се обясотразяват финансовият аспект в BSC. Те са: ръст
нява с психологически обоснованото възприятие на
на печалбата, управление на разходите, използвачовек за несвързаните понятия.
не на активите.
В системата от балансирани показатели, предПоказателите, които предлагаме да се изполложена от Нортън и Каплан се предлагат следната
зват за измерване на влиянието на ИТ върху ефекгрупи показатели за успешност:
тивността и контрола на финансовият аспект са поP1 = икономически показатели
казани в табл.1
Таблица 1. Показатели, предлагани за използване за характеризиране на финансовият аспект на
дейността на организацията
Наименование на
групата показатели
Използване на активите

Управление на разходите

Ръст на печалбата

Предлагани показатели
• производителност и ефективност
• продължителност на финансовият цикъл или цикъла на
обръщение на паричните средства
• отдаване на собствения капитал
• загуби, в резултат на неоптимално използване на активите
• съкращаване на разходите в разчета за 1 продукция
• дял на използваните ниско разходни вътрешно-фирмени
бизнес-процеси
• процентно съотношение на разходите, които се отчитат чрез
използване на метода за разходи по видове дейност (ActivityBased Costing)
• прираст в разчета за 1 работник
• обем на продажбите и пазарен дял
• брой на новите продукти или услуги
• брой нови клиенти и пазари
• брой на нови канали за разпространение на продукцията на
пазара, диференциация на услугите, начините на доставка и
цените
• брой на новите ценови стратегии

Система от балансирани показатели за оценка на ...

P2 = показатели за взаимоотношението с клиентите
Клиенти
В теорията на съвременният мениджмънт се
увеличава важността на ориентацията към нуждите на потребителя и на степента на неговата удовлетвореност от стоките или услугите. Очевиден е
факта, че ако потребителя не е удовлетворен, той
ще отиде при конкурент, който ще удовлетвори неговите потребности. Преди да се установят
показателите, които ще се използват при характеризиране на потребителският аспект, трябва да се
идентифицира пазарният сегмент, който предприятието обслужва или се стреми да обслужва и в
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него да се определи причината, поради която потребителите купуват тази или онази стока или услуга.
Организацията може да ибере пазарен сегмент, който е най-печаливш или още никой не обслужва.
След това за всеки сегмент се разглеждат редица
широко използвани показатели характеризиращи
бизнеса: пазарен дял, способност да задържане на
клиентите, способност за привличане на нови
клиенти, способност за удовлетворяване на потребителите, печалба от клиент.
Показателите, които могат да се използват за
измерване на влиянието на ИТ върху ефективността на взаимоотношението с клиентите са показани
в табл.2

Таблица 2. Показатели, предлагани за използване за характеризиране на потребителският аспект на
дейността на организацията
Наименование на групата
показатели
Способност за задържане на
потребители

Способност за привличане на
потребители

Пазарен дял
Удовлетвореност на потребителите
Печалба от клиентите

Предлагани показатели
• увеличение на количеството и обема продажби на постоянни клиенти
(увеличаване на броя на поръчките)
• честота на поръчките, посещенията, контактите с постоянните
клиенти
• брой на неосъществените поръчки (брой на непривлечените клиенти)
• среден разход за привличане нов клиент
• брой нови клиенти или общ обем на продажбите отнасящите за нови
клиенти
• отношение на броя на продажбите към броя на запитванията с цел
получаване на информация за стоките
• среден размер на поръчките или средна печалба от поръчка на 1
клиент
• пазарен дял на организацията
• каква част от бюджета си (в %) клиентите дават за стоки
произвеждани от организацията
• брой рекламации
• брой на доволните клиенти
• обща печалба от 1 клиент
• разходите за 1 клиент или за 1 стопанска операция

Аспекта “Клиенти” в най-голяма степен позволява да се изучи и промени бизнеса. По-горе бяха дадени количествените характеристики, необходими за измерването на успеха на бизнеса от гледната точка на клиентите. Този аспект може да обезпечи още по-голям успех в дейността на организацията, ако е подкрепен не само с количествени, но
и с качествени данни. Например: коментарите и
оплакванията на клиентите, които те дават при отговаряне на специално съставена анкета, могат да
бъдат много по-полезни за бъдещата работа на
организацията, отколкото удовлетвореността, която
изказват клиентите. Подобен анализ на дейността
на организацията може да доведе до виждането за
нови пазарни сегменти или нови стоки и услуги.

P3 = показатели за вътрешните бизнес-процеси
Вътрешнофирмени бизнес-процеси
За анализ ефективността на вътрешно-фирмените бизнес-процеси трябва да се разработят специални показатели. Постоянното измерване на
ефективността на вътрешно-фирмените бизнес-процеси и тяхното управление води до значителни подобрения в стратегическата дейност на организацията. Но при анализ на показателите се забелязва,
че изменението на вътрешно-фирмените процеси
не във всички случаи води до изменение на стратегията на компанията. В предприятието има като минимум два типа процеси, които не са свързани със
стратегическият мениджмънт:
а) процеси свързани с изпълнението на опре-
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делена вид дейност;
б) спомагателни процеси.
Когато показателите за измерване на ефективността на бизнес-процесите се разработват в
рамките на системата BSC е необходимо да се отрази цялата верига на ценностите (the entire value
chain), т.е. трябва да се измерва ефективността на

работата на предприятието започвайки от определянето на нуждите на потребителите до удовлетвореността им от работата или услугите.
Показателите, които могат да се използват за
измерване на влиянието на ИТ върху ефективността и контрола на вътрешнофирмените процеси са
показани в табл.3

Таблица 3. Показатели, предлагани за използване за характеризиране на вътрешно-фирмените
процеси
Наименование на групата
показатели
Показатели свързани с излизане на
пазара
Показатели насочени към
идентифициране на пазара

Показатели свързани с
производството
Показатели свързани с доставката на
продукцията

Показатели свързани с
обслужването

Предлагани показатели
• време за излизане на пазара
• критично време за излизане на пазара
• доходност на даденият пазарен сегмент
• стойност на печалбата (в %), която може да бъде получена в резултат
на внедряването на нов продукт
• стойност на печалбата (в %), която може да бъде получена в резултат
на привличането на нови клиенти
• количеството на брак
• продължителност на производственият цикъл
• разходи за производство
• брой на доставките точно в срок
• относителен брой на дефектите получени в следствие на доставката
• възникване на дефицит, в следствие от несвоевременна доставка на
стоки
• средно ниво на удовлетвореност на клиентите
• брой на клиентите, направили повторна поръчка в рамките на 1 год.
след първоначалната
• брой на клиентите,не направили повторна поръчка

P4 = показатели за иновации, развитие и обучение
Обучение и развитие
Този аспект включва в себе си тренинга на
сътрудниците и корпоративната политика насочена към индивидуално и корпоративно самоусъвършенстване. В организациите, в които ефективността на дейността зависи от знанията натрупани от
работниците, това направление се явява ключово.
В действителност днес при динамично усложняващите се технологии става задължително провеждане на обучение и повишаване квалификацията на
сътрудниците. Обучението включва в себе си наличието в предприятието на наставници, комуникация между сътрудниците и ефективен обмен на информация между тях, така, че при възникване на
проблемна ситуация сътрудниците да могат да се
консултират с други по-опитни членове на
колектива. Обучението включва и усвояването на
необходимият технологически инструментариум.
Предлаганите показатели, които могат да се използват за този аспект на дейността на организацията

са показани в табл.4. Предложените показатели
имат за цел да се състави ясна представа за влиянието на ИТ върху кадровата политика на
организацията. Информацията получена по този начин позволява да се анализира даденият аспект от
дейността на организацията и при необходимост
да се направят необходимите промени.
Определяне на факторите за успех
За построяването на системата BSC е необходимо да се определят фактори за успех \Fj\, т.е.
набор от действия, определящи възможността за
постигане на неформалната цел G.
Всеки фактор за успех трябва да принадлежи
към група показатели Pi.
За всеки фактор за успех трябва да се зададе
метрика. В тази разработка всички фактори са изразени в универсална метрика (в проценти), така
че значението на факторите е в интервала
[ 0..100%].
За оценка ефектите от внедряването на ИТ може да се въведат следните фактори:
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Таблица 4. Показатели, предлагани за използване за характеризиране аспекта
“Обучение и развитие”
Наименование на групата
показатели

Характеристика на сътрудниците

Мотивация

Информационни технологии

Предлагани показатели
• производителност на сътрудниците (изработка от 1 сътрудник, печалба
от 1 сътрудник и т.н.)
• текучество на персонала
• степен на удовлетвореност на сътрудниците (степен на включване в
работата на организацията, степен на признаване на важността на
сътрудника за организацията, достъпът до информация, подкрепа от страна
на ръководството и т.н.)
• брой на сътрудниците, които имат квалификация да заемат ключови
позиции, спрямо очакваната потребност от такива сътрудници
• брой на приетите и внедрени предложения от 1 сътрудник
• дадените възнаграждения
• брой компютъризирани раб. места
• брой на раб. места с достъп до локалната мрежа
• брой на служителите, които могат да получат едновременно информация
от мрежата
• брой раб. места с достъп до Интернет
• брой процеси за които е лесно достъпна информацията за качество,
количество, технологично време, загуби и т.н.

Принадлежащи на P1 (икономически показатели)
F1= Съкращаване на времето и разходите за
съставяне на финансовия отчет
F2= Съкращаване на времето за съставяне
на бюджета
F3= Точност на отчета за разходите
F4= Намаляване на транспортно-подготвителните разходи
F5= Намаляване на срока за закриване на отчетният период
F6= Увеличаване на обръщаемостта на средствата в разчетите
F7= Намаляване на разходите за административно-управленски апарат
F8= Съкращаване на непредвидените разходи за производство
F9= Доходност на вложения капитал.
Принадлежащи на P2 (показатели за взаимоотношението с клиентите)
F10= Увеличаване на съгласуваността складпродажби
F11= Увеличаване на доставките точно в срок
F12= Подобряване на следпродажното обслужване
Принадлежащи на P3 (показатели за вътрешните бизнес-процеси)
F13= Намаляване на нивото на неснижаемите складови запаси
F14= Намаляване на складовите площи
F15= Увеличаване обръщаемостта на материално техническите запаси
F16= Намаляване на производственият брак
F17= Намаляване времето за експедиция на

готова продукция
F18= Отстраняване на ръчната подготовка и
предаване на документите
F19= Съкращаване на производственият цикъл
F20= Намаляване трудоемкостта на изпълняваните операции
F21= Намаляване на грешките при съставяне
на производствената програма
F22= Съкращаване времето за изпълнение на
ТО и ремонти
F23= Увеличаване на сроковете за работа на
оборудването
Принадлежащи на P4 (показатели за иновации,
развитие и обучение)
F23= Повишаване на компетентността и квалифкацията на персонала
F24= Съкращаване на времето за обработване на документите
F25= Оптимизиране на жизненият цикъл на
продукта
F26= Съкращаване на цикъла за разработка
на нови продукти
Балансиране на показателите и факторите
В този етап е необходимо да се определи относителната тежест на показателите (табл.1,
табл.2, табл.3, табл.4) и факторите (табл.5). В терминологията на BSC има термин “балансиране” на
системата показатели. В BSC няма предписание
за метод за балансиране на системата. Предполага
се, че тежестта на показателите може да се определи по който и да е от известните методи, например по метода на експертната оценка.
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Използване на системата от балансирани показатели
В този етап трябва да се опишат подобренията,
които ще се разглеждат в рамките на системата.
BSC предполага използване на метода на експертната оценка за определяне влиянието на разглежданото подобрение на състоянието на балансираната система.

За това трябва да се даде предполагаемото
подобряване на факторите за успех. В съответствие с въведената метрика експерта трябва да определи значението Fei, определящ влиянието на въведеното подобрение на фактора Fi.
За оценка влиянието на ИТ имаме следното:
Отчитайки известното значение на Fei, а също
така и определяното по-рано значение на относи-

Таблица 5. Влияние на въведеното подобрение и относителна тежест на факторите

Факторите за успех
Принадлежащи на P1 ( икономически показатели)
Съкращаване на времето и разходите за съставяне на финансовия отчет
Съкращаване на времето за съставяне на бюджета
Точност на отчета за разходите
Намаляване на транспортно-подготвителните разходи
Намаляване на срока за закриване на отчетният период
Увеличаване на обръщаемостта на средствата в разчетите
Намаляване на разходите за административно-управленски апарат
Съкращаване на непредвидените разходи за производство
Доходност на вложения капитал
Принадлежащи на P2 (показатели за взаимоотношението с клиентите)
Увеличаване на съгласуваността склад-продажби
Увеличаване на доставките точно в срок
Подобряване на следпродажното обслужване
Принадлежащи на P3 (показатели за вътрешните бизнес-процеси)
Намаляване на нивото на неснижаемите складови запаси
Намаляване на складовите площи
Увеличаване обръщаемостта на материално техническите запаси
Намаляване на производственият брак
Намаляване времето за експедиция на готова продукция
Отстраняване на ръчната подготовка и предаване на документите
Съкращаване на производственият цикъл
Намаляване трудоемкостта на изпълняваните операции
Намаляване на грешките при съставяне на производствената програма
Съкращаване времето за изпълнение на ТО и ремонти
Увеличаване на сроковете за работа на оборудването
Принадлежащи на P4 (показатели за иновации, развитие и обучение)
Повишаване на компетентността на персонала
Съкращаване на времето за обработване на документите
Оптимизиране на жизненият цикъл на продукта
Съкращаване на цикъла за разработка на нови продукти
телната тежест на факторите и показателите е необходимо да се определи стойността на целевата
функция Е.
n

n

i =1

i =1

E = ∑ ai Pi + ∑ bi Fei ,

(1)

където: ai - относителната тежестна i на показателя Pi;

Fei

bi

-60 %
-70 %
+30 %
-60 %
-90 %
+30 %
-30 %
-50 %
+20 %

0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,7
0,3
0,4
0,6

+50 %
+80 %
+60 %

0,3
0,3
0,4

-40 %
-25 %
+65 %
-35 %
-45 %
+90 %
-50 %
-40 %
-90 %
-7%
+2 %

0,3
0,2
0,7
0,3
0,2
0,4
0,6
0,6
0,3
0,2
0,2

+20 %
-30 %
+20 %
-60 %

0,4
0,4
0,5
0,5

bi - относителната тежест на Fei въведеното
подобрение на фактора Fi;
Заключение
СБП е предназначена за привеждане на стратегията и мисията на организацията към конкретни
материални цели и показатели. При това трябва да
се спазва баланса между външните показатели, за
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акционерите и потребителите, и вътрешните показатели, които характеризират критичните бизнеспроцеси, иновации, обучение и квалификация на
сътрудниците, а също така и показателите описващи миналото на организацията и показателите, които характеризират бъдещата ефективност на
дейността на организацията.
Системата BSC позволява да се повиши стойността на организацията. Тъй като BSC обхваща
всичките структурни единици на организацията, тя
обезпечава тяхната координация. BSC дава възможност да се съпоставят глобалните цели на организацията с текущите задачи на всеки сътрудник и
подразделение, позволява максимално използване
на наличните ресурси и свежда до минимум неефективните операции, а също така позволява да
се разработи корпоративната стратегия и да се видят най-неефективните звена в организацията.
BSC използва натрупаните за определен период от време данни от многобройни източници,
като по този начин се съхранява аналитичната информация в многомерна база данни, която позволява да се анализират ключови параметри и показатели. Тя е инструментариум на ръководителите
за оценка ефективността на работата на компанията.
Съгласно класическият модел на BSC, важно
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свойство на системата е че нейното внедряване има
каскаден характер. Отначало тя трябва да бъде определена на ниво организацията като цяло, след
това трябва да бъде “каскадно” разпространена в
подразделенията, работните групи и даже доведена до отделният работник. В рамките на организационната йерархия СБП трябва да се реализира в
посоката “отгоре-надолу”. Тя трябва да започне да
работи на нивото на цялото предприятие, а след
това да се спусне на нивото на стопанските подразделения и даже до отделните сътрудници.
При използването на БСП, трябва да се отчитат два съществени фактора:
• Използването на СБП не е процес на разработване на стратегия, но представлява процес на
нейната реализация, предполагащо наличието в организацията на ясно формулирана стратегия
• Тази концепция трябва да се разглежда не
само като система от показатели, а по-скоро като
всеобхватна система на управление.
Създаването на система BSC е целесъобразно само във взаимодействие с процес на идентификация на разширената верига на стойността, а
също така и с широко внедряване на методи ориентирани към увеличение стойността на компанията.

BALANCED SCORECARD FOR EVALUATE USAGE INFORMATION
TECHNOLOGIES IN FURNITURE MANUFACTURE
Boianka Zhelyazova, Marina Mladenova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In the present study is give reasons for usage Balanced Scorecard (BSc) as complex method of approach for
effectively uses of the information technologies in furniture manufacture. The steps for creating BSc are defining.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ИТ ОСИГУРЯВАНЕ НА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ФИРМИ
Радослав Милчев, Андрей Иванов
Лесотехнически университет- София
Внедряването на нови информационни технологии представлява ключов момент в изграждането на устойчиво конкурентно присъствие на малките и средни фирми в техния пазарен сегмент. Следвайки този модел
на поведение, по отношение на своето ИТ осигуряване, тези субекти се натъкват на съществен нежелателен
страничен ефект. Той е свързан с динамично нарастване към хардуерните изисквания на типичната компютърна
система от гледна точка на постигането на приемлива производителност.
Предложената статия разглежда алтернативни методи за ИТ осигуряване на малките и средни фирми,
базирани на съвременни технологични и софтуерни решения. Основната цел е постигане на минимизиране на
фирмените разходи при запазване на пазарна конкурентноспособност за сметка на удължаване срока на ползване на оборудване намиращо се в напълно функционално състояние или ползване на олекотени конфигурации.
Ключови думи: PXE, тънки клиенти, малки и средни фирми.
Key words: PXE, thin clients, SME

Въведение
Проблемите свързани с ефективното решаване на различни бизнес задачи от ежедневната
дейност или повишаването на производителността
на фирмата или организацията, са свързани с успешното внедряване и прилагане на съвременни
информационни технологии. Развитието на информационните технологии от гледна точка на автоматизацията на бизнес процесите, повишаване на
ефективността на информационните системи и
оценка на риска от гледна точка на тяхното прилагане или неприлагане, представляват ключов момент в изграждането на устойчиво конкурентно присъствие в съответния пазарен сегмент и получаването на предимство спрямо останалите конкуренти.
Изборът на подходящите информационни технологии осигуряващи конкурентно предимство е свързано с въпросите по избора на ефективни информационни системи за бизнеса, отчитане на методите и средствата необходими за защита на
информацията, избор на оптимални средства за автоматизиране на дейността, срокове за внедряване,
и не на последно място с модернизация на съществуващото оборудване и инфраструктура. Следвайки този модел на поведение, всички стопански субекти независимо от своя финансов, производствен и пазарен потенциал се натъкват на нежелателен страничен ефект, изразяващ се в динамично
нарастване на хардуерните изисквания на типичната компютърна система от гледна точка на постигането на приемлива производителност и използване на върхови софтуерни продукти. Ефектът се
засилва особено за малките и средни предприятия
и фирми, тъй като обикновено те не разполагат с
допълнителни средства за извършване на капиталовложения и не на последно място с необходи-

мия кадрови потенциал запознат със съвременните технологии и способен да реши възникналите
проблеми. Това налага търсенето на алтернативни
методи за осигуряване с информационни технологии на малките и средни предприятия и фирми с
цел минимизиране на фирмените разходи при запазване на пазарна конкурентноспособност за сметка на удължаване на срока на ползване на технически изрядно и функциониращо оборудване или
инвестирането в олекотени компютърни конфигурации. Същевременно е необходимо да се направи оценка на съществуващите технологични и софтуерни решения позволяващи решаването на подобен тип задачи, влиянието на отделните хардуерни
компоненти върху цената на компютърната система и основните предимства и недостатъци от прилагането на подобни подходи.
Хардуерни компоненти на компютърните системи
Оценката на влиянието на отделните хардуерни компоненти върху формирането на крайната
цена на единична компютърна система е особено
важно, когато малката или средна фирма, респективно предприятие, реши да се насочи към алтернативно осигуряване с информационни технологии.
Влиянието се забелязва както при начално стартиране на икономически субект от посочения тип, така и при етапите на неговото последващо развитие.
За да се направи количествена оценка на това влияние върху разходите, беше изследвано изменението на крайните цени за клиенти на утвърдени
фирми, свързани с асемблирането на цялостни компютърни системи. Анализът обхваща периода от
януари 2005 до януари 2006 и е избран с цел да
се направи оценка на влиянието на отделните
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компоненти, тъй като не се характеризира с появата на качествено нови софтуерни технологии, оказващи драстично влияние върху ежедневната бизнес дейност.
Направен е профил на предлаганите крайни
цени по тримесечия (фиг.1.), както и сравнение в
предлаганите крайни цени в началото на годината
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(фиг.2). Резултатите показват, че относителния дял
на отделните хардуерни компоненти на компютърната система за бизнес цели е относително постоянен по отношение на крайната цена, независимо
от настъпващите технологични изменения, свързани със спецификата на неговото производство и
функциониране.
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Фиг.1. Относителен дял на отделните хардуерни компоненти спрямо крайната цена на компютърната система през 2005 година.
При стандартната офис конфигурация, относителния дял на твърдия диск към крайната цена е
средно 17%, а на оптичните устройства около 5%
с тенденция към нарастване свързана с използването на комбинирани устройства. Делът на използваните процесори варира, като средно е около

17%. Интерес представлява и тенденцията в офис
конфигурациите да се използват комбинирани дънни платки, предоставящи вградени видео, мрежови
и звукови карти, които определено представляват
интерес за обикновените потребители на настолни
машини за бизнес цели.
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Фиг.2. Сравнение на относителния дял на отделните хардуерни компоненти спрямо крайната цена в
началото на 2005 и 2006 година.
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Анализът на крайните цени показва, че малките и средни предприятия и фирми, могат да спестят до 20% от разходите за закупуване на компютърните системи в началния етап от развитие, ако
се насочат към алтернативни методи за осигуряване с информационни технологии, базирани на
бездискови решения. В зависимост от избраната
насока за осъществяване на крайния проект за информационно осигуряване, е възможно да се получи и допълнително намаляване за сметка на използването на по-слаб процесор и оперативна памет, ако работата се пренасочи изцяло върху сървъра. Допълнително ограничаване на разходите може да се получи например посредством използването на софтуер с отворен код, подходящ за ежедневните бизнес дейности.
Алтернативните методи за осигуряване с информационни технологии обхващат нетрадиционни или рядко използвани методи, които до този момент са обект на интерес за тесен кръг от специалисти в областна на информационните технологии,
но които благодарение на развитието на съвременните компютърни системи от гледна точка на техническо и програмно осигуряване имат възможност
да окажат все по-чувствително въздействие върху
осигуряването на малките и средни фирми и предприятия на този етап от икономическо развитие. От
гледна точка на съвременно оборудване, алтернативните методи на зареждане на операционната
система, биха позволили минимизиране на разходите за сметка на запаметяващите устройства, послаби процесори, а в някои случаи и по-малки изисквания към оперативната памет, т.е. към алтерна-

тиви в конфигурацията на компютърната система
и използваното програмно осигуряване. При остарялото, но функциониращо техническо оборудване,
основните акценти са предимно в алтернативно
софтуерно осигуряване, позволяващо пренасочването на дейността към сървърите с цел използването на съвременни програмни продукти.
Алтернативни начини за зареждане на ОС
Процедурата по начално зареждане на операционната система (ОС) при класическия подход, използван традиционно в компютърните системи на
различните организации и фирми, изисква наличието на програма за начално зареждане от типа на
LILO, GRUB или NTLDR, в зависимост от избраната ОС, записана в началото на твърдия диск на
компютъра. Изследванията в последните години,
търсят алтернативи на този подход за зареждане
на операционната система, които добиват все поширока популярност. В това отношение, една от
алтернативите, която се е наложила е El Torito
Bootable CD Specification [1], която представлява
разширение на спецификацията ISO 9660. Спецификацията El Torito разработена през 1995 позволява зареждането на ОС от виртуален диск или
дискета, както и чрез използване на специализирани програми за начално зареждане (напр.
SYSLINUX [11]). На дадения етап от развитие на
информационните технологии, използването на този подход, позволява зареждането на операционна
система и от USB flash drive или memory stick
устройства.

Фиг.3. BIOS настройки на PXE.
Зареждането на ОС по локална мрежа, като
алтернатива на класическите методи, също започва да се оформя като подходящо средство с нарастваща популярност. Независимо от размерите
на организацията, локалната мрежа едно от ключовите предимства позволяващи повишаване на

ефективността на всекидневната работа, така и съвместното използване на периферната техника, като принтери, плотери, скенери и други. Освен изброените предимства, локалната мрежа позволява
зареждане на ОС по мрежата, базирано на използването на разработките на корпорацията Intel със
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създадената от нея Preboot Execution Environment
(PXE) Specification [3]. Спецификацията, реализираща подобна нова функционалност (виж фиг.3) е
заложена в съвременните мрежови карти, независимо дали са самостоятелни или вградени в дънната платка. Начинът на работа е организиран с
използването на протоколите TFTP, DHCP и TCP/
IP от комплекта TCP/IP, който е най-широко разпространеното мрежово и транспортно решение за
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мрежи с произволна конфигурация и размер.
Посредством PXE, съвременните компютърни системи могат автоматично да открият мрежовите си
настройки и да се конфигурират успешно, да получат информация за обслужващият ги сървър и
да заредят от него операционната система под формата на виртуален диск [7,8]. Процесът е илюстриран на фиг.4.

Фиг.4. Процес на зареждане през PXE.
Независимо от възможностите за зареждането на операционна система предоставяни от PXE
или Live CD дистрибуция, по-често алтернативните
методи за начално зареждане, намират приложение при бездисковите терминали и тънките клиенти,
като се използват за зареждане на специализирани Linux дистрибуции, които да осигурят достъп до
терминален сървър чрез ограничените ресурси на
тънките клиенти, решавайки проблемите както на
остарялото оборудване, така и на ново оборудване
с занижени експлоатационни характеристики.
Проектът Linux Terminal Server Project (LTSP)
[6] е сред най-известните Linux решения за тънки
клиенти. Основната цел на проекта е разработването на допълнителен софтуер за Linux, позволяващ свързването на нископроизводителни тънки клиенти или терминали към Linux сървър. Началното
зареждане на терминалите се извършва по мрежата, като възможните подходи са чрез PXE,
Etherboot или RPL. След стартиране потребителите могат да работят с терминала по същия начин
както с обикновен персонален компютър. Използваният софтуер, позволява пренасочване на въвежданите от потребителя данни към сървъра във фонов режим, невидимо за потребителя, където се
изпълняват всички програми, а резултата от работата на програмата се визуализира на съответния
терминал. Разработеният софтуер, свързан с
проекта, се разпространява основно под формата
на софтуерни пакети за различни Linux дистрибуции, но съществуват и специализирани дистрибуции като K12Ltsp [9] и SkoleLinux [10], изградени около софтуера на LTSP.
Използването на LTSP по отношение на ал-

тернативно осигуряване на малките и средни предприятия и фирми, е удачно решение и поради високата степен на организация на съпътстващата
проектна документация, позволяваща лесно
внедряване. В допълнение към стандартните ръководства и инструкции, проекта има и wiki сайт, където могат да бъдат открити интересни статии посветени на правилния подбор на параметрите на
сървъра, фина настройка на системата, съвети и
трикове.
Съществуват и хибридни решения, съчетаващи чертите и на двата посочени алтернативни метода за зареждането на операционната система.
Демонстрирани от дистрибуции като PXES и
Thinstation, описани в [4,5]. По своята същност,
тези дистрибуции са Live CD-та, осигуряващи проста графична работна среда, от която потребителят
може да се свърже с терминален сървър. Поддържат се протоколите, използвани от почти всички терминални сървъри – MS RDP, Citrix ICA, VNC [19],
NoMachine NX, XDMP. Анализът и проведените
експерименти, показват, че тези дистрибуции не
могат да се похвалят с изчерпателността или гъвкавостта на LTSP, но предлагат бърза и проста за
използване алтернатива.
Дистрибуции като PXES и Thinstation могат
относително лесно да бъдат адаптирани за зареждане по мрежа чрез PXE, от USB Flash drive, или
дори от твърд диск, монтиран в тънкия клиент и
зареждан от SYSLINUX.
Терминът Live CD се използва за означаване
на операционна система и приложни програми, записани на CD-ROM или DVD-ROM носител, която
може да бъде заредена директно от оптичното ус-
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тройство без да се налага инсталация на твърд диск
или друг вид постоянна памет. Съществено предимство на този подход е, че системата, заредена
от CD или DVD не променя данните или програмното осигуряване, вече инсталирано на съответния
компютър, освен в случаите, когато подобно действие е заявено от потребителя. Разделението се
постига, като live системата се зарежда от виртуален диск, наречен ram disk, който се разполага в
работната памет на компютъра. От гледна точка
на относителния дял на отделните хардуерни компоненти при формирането на крайната цена на компютърната система, това определя по-високи изисквания по отношение на инсталираната оперативна памет от страна на live дистрибуциите в сравнение с тези на операционна система, инсталирана
на твърдия диск.
Ограниченият обем на използваните носители (особено на CD-ROM), налагат повечето Live системи да използват компресирани файлови системи.
Резултатът е удвояване на обема на полезната
информация, съхранена на носителя, но същевре-

менно затруднява достъпа, а оттам и програмите
включени в live CD се зареждат значително по-бавно от програмите, инсталирани по традиционния
начин.
Предимствата на Live CD-та са отличните възможности за автоматично конфигуриране, добра
поддръжка на Plug&Play и базиране на GNU/Linux.
От гледна точка на малкия и среден бизнес, е възможно да се оптимизират съответните дистрибуции,
тъй като те се предлагат с отворен код и под лиценз позволяващ извършване на промени, като се
ограничи използвания софтуер- например офиспакет, браузър, пощенски и ftp клиент, download
акселератор, кирилизирани шрифтове, както е показано на фиг.5. Целта е да се постигне намаляване на зависимостта от инсталирането на голяма
по обем оперативна памет, подобряване на скоростта на зареждане и достъпа до стандартното програмно осигуряване. Необходимо е да се отбележи,
че проведеното проучване, бяха тествани различни
дистрибуции, като дори и тези базирани на по-старото ядро на Linux показаха отлични резултати.

Фиг.5. Работа с Live CD- стандартни приложения.
Решения използващи посочения модел на
работа, съществуват и за операционни системи като MacOS, BeOS, MS-DOS и Windows, но поради
комерсиалният характер на посочените ОС, правният им статут е неясен.
Решения базирани на тънки клиенти
Наименованието тънки клиенти, се използва
като събирателно за компютри, включващи възможно най-малко програмно осигуряване. В случая
„тънки“ акцентира върху икономичността по отношение на използвания хардуер. Функционалният обхват при този тип устройства, включва само мре-

жова връзка и софтуер за работа с терминален
сървър, на който е делегирано изпълнението на
програмите и управлението на потребителските
данни. Решения базирани на тънки клиенти, са предназначени основно за осигуряване на възможности за оползотворяване на остаряло или маломощно оборудване, намиращо се във функционално
състояние.
Въз основа на [12], могат да бъдат направени
изводи относно основните предимства и недостатъци подобни алтернативни решения за осигуряване на малкия и среден бизнес. Основните предимства на тънките клиенти пред мрежа от персонал-
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ни компютри са:
• По-ниски разходи за администриране – управлението на програмното осигуряване е съсредоточено в една точка – терминалния сървър, към
което се добавя по-малкия брой компоненти необходими на терминалните клиенти, намаляващи възможностите за хардуерна повреда в подобно
устройство;
• Възможности за повишаване на сигурността –работната среда на тънките клиенти е силно
ограничена, което намалява или прави невъзможни възможностите да заразяване с вируси или активирането на друг зловреден код;
• По-ниски разходи за хардуер – тънките клиенти нямат собствен твърд диск, не разполагат с
голямо количество оперативна памет, нито с мощни процесори, което означава силно занижаване на
крайната цена на системата от гледна точка на
компоненти. Освен това жизнения цикъл на тънките клиенти е по-дълъг, от този на персоналните
компютри;
• Непривлекателни за крадците – освен отно-

309

сително ниската цена на подобни устройства,
фактът, че използването им е обвързано с терминален сървър, ги прави не особено привлекателни
за крадците.
Анализирането на недостатъците на тънките
клиенти показва: значително натоварване на сървъра и мрежата, съществуване на единична потенциална точка на отказ (при повреда на терминалния сървър, това се отразява на всички потребители),
лоша производителност при мултимедийни приложения, липса на гъвкавост в определени ситуации.
Като цяло, моделът на тънките клиенти е удачен
при неголямо натоварване от страна на клиентите
– текстообработка, работа с web, е-поща, характеризиращи стандартните бизнес задачи. При изпълнение на ресурсоемки задачи обаче, този модел поставя високи изисквания към сървъра.
Реализирането на тънък клиент е процес, който зависи от възможностите на клиента и сървъра
по отношение на програмно осигуряване и използваните протоколи за комуникация, като механизма е показан схематично на фиг.6.

Мрежови настройки, ядро, виртуален диск
Сървър

Login, RDP, X11…

Клиент

Приложен софтуер
Фиг.6. Организация на работа и комуникация при използването на терминални услуги.
Програмното осигуряване от страна на сървъра включва терминален сървър, който отговаря
за осъществяването на съответните транзакции. В
това отношение освен посочения LTSP, чийто възможности бяха посочени по-горе в текста, се използват и комерсиалните решения на Microsoft и
Citrix. Последните две решения са насочени към
потребителите на операционната система Windows,
като продуктите на Citrix, благодарение на своя протокол ICA, разширяват поддръжката и на клиенти
с DOS, Windows 3.1, Unix, Linux, Java и Macintosh.
Проведените тестове в тази насока показаха, че е
възможно стартирането на CAD и GIS софтуер,
като за клиенти бяха използвани конфигурации базирани на процесор 486 DX 66MHz, 16 MB оперативна памет и мрежови адаптери на 10 Mbps.
Клиентите от своя страна след съобразяването с
инсталирания сървърен софтуер, могат да използват различни типове хардуерни устройства, при лесна преносимост на обработката на различни платформи и включват: WBT- терминален сървърен
софтуер на Microsoft или Citrix; мрежови компютри – минимален хардуер зареждащ ОС от мрежа-

та и осигуряващ web и Java интерфейси; Net PC може да функционира като самостоятелна машина с ниска процесорна мощност и малко памет;
настолни и хендхелд машини.
Технологията NX [20] се разработва от базираната в Италия NoMachine и представлява отворен стандарт за комуникация между терминален
сървър и клиент. Технологията е базирана на X11,
но може да работи и като прокси сървър за други
протоколи (RDP, RFB). Технологията позволява безпроблемна работа дори при малка честотна лента
и висока латентност (напр. модем). На фиг.7 е показан интерфейс използващ посочената технология.
Възможностите за изграждане на тънки клиенти се определя и от използваните протоколи за
комуникация. Протоколът Remote Desktop Protocol (RDP) [16] е разработка на Microsoft за отдалечена работа в Windows среда и използва TCP/IP.
Той е включен в Windows NT 4.0 Server, Terminal
Server Edition, Windows 2000 и по-новите версии,
и предлага функционалност като: криптиране, възможности за ограничаване на генерирания мрежов
трафик, пренасочване на локални портове и мон-
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тиране локалната файлова система и балансиране на натоварването на терминалния сървър. В последните версии на ОС Windows, услугите на терминалния сървър могат да бъдат използвани не са-

мо чрез специализирани клиентски програми, а и
чрез web браузър и ActiveX контроли. Въпреки че
RDP е Windows технология, съществуват и клиентски програми съществуват за GNU/Linux.

Фиг.7. Технология NX.
Протоколът Independant Computing Architecture (ICA), разработен от Citrix Systems за пренос
на данни между клиент и сървър, е съпоставим с
X Window System, но има по-широк обхват.
Основните предимства на протокола са: разширява възможностите на Windows Terminal Services,
като разширява обхвата на ОС с инсталиран клиент и използваните протоколи; изпълнява се върху
директни и серийни връзки; поддържа мрежови
компютри, мрежови терминали, палмтоп и хендхелд компютри, TV устройства. Използва се от фамилиите продукти на Citrix Systems – WinFrame,
MetaFrame и Presentation Server [13].
Сървърът X Window System [14,15] (известена като X11 или просто X) е широко използван в
UNIX, Линукс и BSD, с цел визуализиране на графична информация. По същество това е система
клиент-сървър, използваща стандартния TCP/IP
протокол, което означава, че клиентските програми може да работят на един компютър, а информацията да се визуализира на друг. По подразбиране X не поддържа компресия или криптиране на
данните, но с помощта на допълнителен софтуер
(напр. OpenSSL) този проблем е отстраним. Тъй
като X е всепризнат стандарт за визуализиране на
графична информация под UNIX/Linux почти всички терминални сървъри за тези системи (NX, 2X)
го използват в комбинация със собствени схеми за
компресиране.
Remote Framebufer [17], е прост многоплатформен протокол за отдалечен достъп до графи-

чен потребителски интерфейс. Той работи на нивото на framebuffer-а на видеокартата, което му
позволява да е напълно независим от използваната архитектура. Цялата обработка и съхранение на
сесията се извършва от RFB сървър.
Протоколите BOOTP, DHCP и TFTP не са протоколи за работа с терминален сървър, както беше посочено в началото, това са протоколите на
които се базира спецификацията PXE [2,18].
Тяхното основно предназначение е да позволят на
бездискови работни станции да открият мрежовите
си настройки, за да се конфигурират за работа в
локална мрежа и да се свържат с мрежов сървър,
от който да заредят операционната система. Първоначално предвиден за ползване от флопи диск, в
последствие е добавен към възможностите на BIOS
и firmware-а на съвременните мрежови карти.
Изводи
Проведените изследвания в областта на алтернативните методи за осигуряване с информационни технологии, показват, че те могат да снижат в значителна степен разходите свързани със
закупуването на нови компютърни системи и същевременно създават предпоставки и възможности за използването на остаряло оборудване, като
средство за работа със съвременни информационни продукти. Решенията са подходящи за всякакви организации, предприятия и фирми, независимо от броя на работните места и тяхната специфика, но мрежово ориентираните подходи изиск-
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ват наличието на функционираща локална мрежа
и инвестиране в мрежов сървър. Поддръжката и
конфигурирането на подобни решения от страна
на клиента е значително улеснено, и същевременно е възможно централизиране на работата по
инсталиране, поддръжка и инсталиране на нови
версии. Възможно е и изграждането на смесени
решения, комбиниращи възможностите на комерсиалния софтуер и софтуера с отворен код.
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ALTERNATIVE METHODS TO PROVIDE IT FOR SMALL AND MEDIUM
SIZED ENTERPRISES
Radoslav Miltchev, Andrei Ivanov
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ABSTRACT
Incorporation of new information technologies is a crucial prerequisite for gaining and maintaining a market share
especially for a small or medium sized enterprises. Following this model of behavior companies are facing an undesired
side effect – dynamically increasing hardware requirements of the typical computer system needed for gaining reasonable performance, tendency described with derogatory term “software bloat”.
The present paper reviews the alternative methods to provide IT for small and medium sized enterprises based on
contemporary software solutions and technologies. The main purpose of the work is to minimize companies’ costs
while maintaining competitive power and prolonging the terms of service for equipment, which is still operational as
well as lightweight hardware configurations, used.
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СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО В
ДМП
Красин Стоянов
Лесотехнически университет- София
Представям на вашето внимание доклад на тема “ Съвременни методи на организация на производство в
ДМП”. В него са разгледани факторите и принципите, влияещи върху организацията на производство, както и
видовете форми на организация. Обърнато е специално внимание на използването на съвременни методи за
организация на подобни типове производства.
За целта е посетен завод “Стела” – гр. Велинград, който произвежда мебели на малки серии и по индивидуална поръчка.
В днешно време всяка фирма трябва да е много гъвкава, защото само ако максимално може да задоволи
изискванията на клиентите си е достатъчно конкурентна в днешно време.

Използване на съвременни методи в производството
Кои са предпоставките за нови методи в организацията на производство ? Досега при съществуващите традиционни методи основните ресурси
са били материални, финансови и човешки. Сега
вече към тях се прибавят и информационните ресурси, знанието като потенциал за тяхното използване и предприемачеството като подход. Доскоро
производството се разглеждаше като една “затворена система”. Сега в резултат на интернационализацията и глобализацията на бизнеса, говорим
за т. нар. “отворена система”, която се характеризира с голяма гъвкавост по отношение влиянието
на външната среда. Всяка една система е отворена към други системи и към външната среда чрез
своите канали за комуникация. Тези канали определят степента на еластичност (отвореност на границите), която е индикатор за връзката с външната
среда и възможността или ограничеността при ползването на ресурсите и реализация на резултатите
на изхода на системата.
Наред с външните се развиват и процесите
на вътрешната интеграция и взаимодействие на елементите на системата, което е в основата да го
наричаме “интегрирано производство”.
Индивидуализиране на потребителите, сведено до поръчковия метод на изпълнение на проекти
при производството на изделия, все по – ясно започва да доминира при организацията на производствения процес на предприятието. Характерна особеност при този случай е изискванията към
оборудването. То не би могло да бъде както е при
простия тип производство ( индивидуалната форма на организация на производството), а е необходимо да се използват такова с възможности за високоскоростна обработка, пренастройващо се за
секунди и с многофункционални възможности.
Понастоящем все повече компании премина-

ват от считаното доскоро за постижение масово
производство към работа по поръчка с цел задоволяване на специфичните потребности на своите
клиенти. В процеса на създаване на продукцията
се включват все повече участници. Доставчиците
на различните компоненти, които трябва да могат
да реагират бързо на промени в изискванията към
крайния продукт.
За много крупни производители “виртуалното
производство” вече е реалност. Те изнасят извън
собствения си производствен процес производството на компоненти, а понякога и асемблирането
на крайният продукт, оставяйки за себе си само
базови операции, като разработка на концепции и
проектиране.
При виртуализацията на производството, за да
няма спад в качеството на крайния продукт и се
постигне желаният икономически ефект, компаниите се нуждаят от техническа автоматизация на
всички етапи от жизнения цикъл на продукта, както
и тяхното взаимодействие при организация на целия информационен процес.
За подобряване качеството и производителността на извършваните технологични операции могат да се използват компютърно базирани контролиращи системи на основата на включването в производството на роботи, механизирано и автоматизирано подаване и вземане от работната маса на
инструменти, на управляеми транспортни средства и съоръжения.
1. Компютърно – интегрирано производство
(CIM) – комбинира усъвършенстване в производството с информационните технологии, за да се добие конкурентно предимство.
Когато е правилно организиран CIM предлага
много повече от компонентните си технологии.
Фиг.1. описва CIM като инженерен дизайн, гъвкаво производство и продуктов планиране като контролни компоненти.
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устроиства

Робот

Фиг. 1.
Инженерен дизайн - компютърната система
CAD помага на организацията да извършва висококачествен и специализиран дизайн на произвежданата продукция в предприятието бързо и точно.
Чрез тази програма се задоволяват индивидуалните нужди на клиента.
Гъвкави производствени системи - бързо могат да произвеждат ефективно висококачествени
продукти. Дава възможност на организацията да
използва специални методи за бързо и качествено
производство с минимални производствени разходи.
2. Компютърно - продуктово планиране и контролни системи
Позволява на организацията да се справи с
комплексното управление на цеховете и да произвежда широка гама от различни продукти без да
губи еластичност.
CAD – компютърно приложение, с което се
автоматизира дизайнерският процес на геометрични модели, като може да се симулират механизми на отделните части.
FMS – гъвкави производствени системи – могат бързо да реагират на продуктови или дизайнер-

ски промени в производството. Включва работни
станции, автоматични поточни линии, компютърна
контролна система, централна компютърна система управлява пътя на обекта на производство в реално време, управлява потока от материали за
производството, както и настройка на роботите и
автоматичните инструменти при промени в произвежданият продукт.
Клетъчно производство – физически план на
предприятието в продуктови звена и производствени цехове. Всеки център ( клетка ) включва описание и характеристика на необходимите машини за
производството компоненти от изделията.
Групова технология GT – груповата технология е процес на класифициране групите от съставните им части според производствените им особености, технологии, геометрични им характеристики и нужните материали за производство.
CAM – компютъризирано производство. Компютърно приложение, което се свързва с контролните центрове за наблюдение на производствения
процес и контрол на производствените операции.
САРР – компютърно планиране на процесите
– система за подпомагане на решенията, която генерира инструкции за производство на продуктите.
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Планира производителността на машините и извършваните операциите на тях, и определя правилата
помежду им.
JIT ( Just In Time ) – Точно на време е бизнес
стратегия за дизайн на производствени системи,
която точно отговаря на изискванията за време на
доставка на суровини и материали, на синхронизацията в междуоперационните запаси и на реализация на крайната продукция. Стратегията се фокусира върху намаляване времето за управление и
пренастройка на машините и увеличаване качеството на продуктите.
MRPII – планиране на ресурсите при
производство. Система за подпомагане планирането и контрола на производствените операции.Чрез нея се определят всички необходими материали и ресурси за производство. Включва данни и

софтуерни възможности за производствени решения свързани с маркетинга и финансите.
Изследване и анализ на организацията на производството в мебелна фирма ” Стела “ – гр. Велинград.
Завод “Стела” се намира в индустриалната
зона на Велинград и произвежда мебели на малки
серии и по индивидуална поръчка на клиента.
Разполага с цех за обработка на ПДЧ, цех за обработка на масивна дървесина, цех за шлайф и лакиране. В момента на посещението се извършваше
разширяване цеха за обработка на ПДЧ с цел да се
подобри потока на материалите в него. Именно този цех разполага с модерни компютърно – управляеми машини за разкрояване на ПДЧ, за фрезоване и чертаене.

1.Вход – готови плочи със
стандартни размери

2. Разкрояваща машина за
ПДЧ ( технологичен модул )

3. Многофункц. машина за
фрезоване, рисуване, дупчене
( технологичен модул –
обработващ център )

4. Машина за каширане с
фолио ( технологичен модул
за каширане )

5. Машина за кантиране
(технологичен модул за
кантиране )

6. Сглобяване

Фиг. 2.
1. На входа постъпват плочи със стандартни
размери 1830х2440мм 3660х1830мм 2800х
2070мм с дебелина 16 – 18мм
2. Разкрояваща машина – компютърно управ-

ляема, при задаване големината на плочата и размерите на необходимите плочи и техният брой се
формира програма за разкрояване, така че остатъка да е минимален. Машината може да обра-
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ботва плочи с дебелина до 60мм, което позволява
на нея да се разкрояват по няколко плочи наведнъж.
( технологичен модул за разкрояване )
3. Многофункционална машина – компютърно управляема – при задаване на програма може
да фрезова, да прави отвори и фигури от всякакъв
вид и размери (технологичен модул или обработващ център).
4. Машина за каширане – след обработка детайлите се кашират с необходимото фолио. (технологичен модул за каширане).
5. Машина за кантиране – след каширане детайлите се кантират с необходимият кант. (технологичен модул за кантиране).
6. Цех за сглобяване – в него от различните
детайли се сглобява цялостното изделие
Свързването на технологичните модули чрез
подходящи автоматизирани транспортни средства
и съоръжения, позволява изграждането на гъвкава
технологична система (ГСВ ).
В завод “Стела” всеки технологичен модул е
вързан към централният компютър, откъдето се
командва, контролира и се следи синхронизацията
между отделните модули от гъвкавата технологична система.

на една многофункционална машина бавно и на
смени. После се създават цели фабрики, където
се произвеждат серии от дадени продукти. При масовият тип производство, всичко се автоматизира,
но се появяват проблеми при пренастройка на машините и монотонността на работа.
В днешно време всяка една фирма трябва да
може да изпълнява всички изисквания на клиента,
за да е конкурентна на пазара т.е. трябва да е много гъвкава, да може бързо да се пренастройват машините чрез компютърно управление. Синхронизацията между машините трябва да е добра.
Именно така са организирали завода си “Стела”,
където около 75% от производството е по индивидуални поръчки, защото само фирма, която максимално може да задоволи изискванията на всеки
клиент е достатъчно конкурентна в днешно време
т.е. отново се преминава към характерното за единичният тип производство на индивидуални поръчки,
но инвестирайки в нови, бързи компютъризирани
машини, които лесно и бързо се настройват и продукцията от тях е с ниска себестойност и високо
качество, без загуба на време за пренастройка на
машините и с висока производителност.

Изводи
Като разгледаме в исторически план производството минава през единичния тип към сериен
и накрая до масово. Първоначално се е работило

1. Григоров, Н., Организация планиране и управление на дървообработващи и мебелни
предприятия, С. 2001
2. Vonderembse, Mark A., White, Gregory P., Operations Management – Concepts, Methods, And Strategies, 1991
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ABSTRACT
I am bringing to your attention my report “Contemporary organizational methods in the manufacturing process in
the furniture industry”. It reviews factors and principles affecting the organization of the manufacturing process, and
different forms of organizations as well. Special attention is brought to the use of contemporary methods in the
organization of this type of production. For this purpose the “Stella” plant in Velingrad was visited.
Nowadays, businesses have to be very flexible, because only the ones that can fully satisfy their clients’ demands can be competitive.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В
БЪЛГАРИЯ
Силвена Денчева
Международен колеж-Албена
В статията са представени перспективите пред развитието на електронната търговия. Обект на изследване
са електронните магазини, като най-популярни начини за използване на Интернет за търговски цели. Авторът е
изследвал е-магазини през периода 2000- 2003 година. Бъдещото развитие на електронната търговия е анализирано чрез използването на измерители по етапите на взаимодействие на потребителите с е-магазина. Развитието
на е-търговията е съпоставено с това в страните членки на Европейският съюз.
Ключови думи: електронна търговия, онлайн купувачи, привличане на клиентите, уникални посетители, емагазини
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Електронната търговия в България е посочена
като приоритет в разработената “Стратегия и план
за действие за конкурентноспособност на България
на световните ИКТ пазари”1 . България не изостава
в това отношение от развитите Европейски страни,
като темповете на развитие са по-малки. Страната

ни се отнася към страните със слабо навлизане на
Интернет, т.е по-малко от 25 % потребители на
Интернет.
Развитието на електронната търговия е анализирано за периода 2000-2002 година (виж табл.1)

Табл. 1. Динамика на електронната търговия за периода 2000-2002 г.

(%)

Средно
по
страни за
2001
година
(%)

Интернет потребители

27

31

34

3

Онлайн купувачи

10

15

15

-

Бъдещи онлайн
купувачи

14

17

18

1

Показател

Средно
по страни
за 2000
година

Средно по
страни за
2002
година

Годишна
промяна

Най-висок
дял

Най-нисък
дял

(%)

(%)

(%)
Дания
63
САЩ
32
Унгария
60

(%)
Украйна
3
България
0
Украйна

Изт: Пак там

Както се вижда от данните в табл.1 , в България по-малко от 2 % от Интернет потребителите
пазаруват онлайн. Това се дължи на факта, че ниското навлизане на Интернет непосредствено влияе
върху електронната търговия.
Цел на настоящата статия е да се представят
насоките в който е нужно да се усъвършенства процеса на управление на връзките с потребителите
на електронните магазини. Според нас, на първо
място е целесъобразно да оценим потенциала на
настоящите е-магазини от гл.т. на бъдещото развитие на е-търговията у нас. За тази цел, използваме като показатели, представляващи измерители
на управлението на връзките с потребителите на

електронните магазини:
• Брой уникални потребители;
• Брой на новите потребители;
• Брой на разгледаните страници;
• Дълбочина на разглеждането.
Изборът на тези показатели не е случаен. Те
са измерители от първият етап на управление на
връзките с потребителите. Самите показатели ще
дадат представа доколко добре се е справил онлайн магазина при привличането на потребители
към него. Те са представени в табл. 1, 2 и 3.
Както се вижда от табл. 2, най-голям относителен дял в електронната търговия, осъществявана от българските електронни магазини имат

1. Тази стратегия и план са приети на 8.10. 2003 г. и предвижда дейности в 6 направления, в т.ч. и
развитието на е-търговия и е-бизнеса.
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Табл. 2. Брой на уникалните потребители в десетте най-посещавани електронни магазини в
България за 2003 г.

№

Относителен дял,
%
22.32
20.06
16.72
16.04
7.13
6.03
2.64
2.47
1.52
1,18

Електронен магазин
GET.BG - Интернет Хипермаркет

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

Mobilis - Интернет магазин
Okazion.bg
KupiCD.com - музикален магазин
books.bg
http://www.sania.net/
The Electronic Components Portal
ThePenguinsBookstore
http://www.office.bg/
BAZARBG.com - Bulgarian e-commerce port

Уникални потребители
476,783
428,599
357,190
342,645
152,272
128,776
56,453
52,858
32,477
31, 069

Източник: http://counter.search.bg

Табл. 3. Брой на уникалните потребители в десетте най-посещавани електронни магазини в
България за периода 2000-2003 г.

Електронен
магазин
www.okazion.bg
www.911.bg
www.mobilis.bg
www.get.bg
www.bazar.bg
www.bgsell.com
www.bgstore.com
www.books.bg
www.office.bg
www.kupicd.com
Общо:

Уникални
посещения
(по различни
IP адреси)
2000г.
274 839
62 421
33 742
49 135
14 949
12 806
6 032

Уникални
посещения
(по различни IP
адреси)
2001г.
633 804
283 037
186 268
146 897
53 216
38 334
35 326
32 558
19 285
9 100

453 924

1 437 825

Уникални
посещения
(по различни
IP адреси)
2002г.
4,877,044
600 410
622,394
3 857 037
79 487
272 543
595 247
663 567
184 021
452 121
12 203 871

Увеличение
(2001/2000 г)
%

Увеличение
(2003/2001 г)
%

130,6
353,4
335,4
8,3
117,8
50,6
50,9

669,49
112,13
2 625,67
49,4
610,97
1 585,01
1 938,11
854,22
4 868,4

Източник: http://counter.search.bg

GET.BG (22,32%) и Mobilis (20.06%), който съгласно структурата на функциониране са Интернет
хипермаркети. Интернет книжарниците, предлагащи голямо разнообразие от художествена и специализирана литература, сред които books.bg,
ThePenguinsBookstore, http://www.sania.net/, имат
относителен дял общо приблизително 16%.
За сравнение с предходни години, наблюдаваме значителен ръст на посещенията в българските електронни магазини, отчитани чрез броя на
уникалните потребители.
Изводите, които можем да направим въз основа на специфичните показатели, представени в
табл. 1 и 2 са следните:
1. Наблюдава се значително увеличение в

броя на уникалните посещения, като най-голям ръст
(4 868,4 %) през периода 2001-2003, е отбелязан
в електронния магазин www.kupicd.com, предлагащ музика.
2. Налице е тенденцията за увеличаване на посещаемостта в специализирани Интернет магазини,
а именно виртуалните електронни книжарници.
Например, броят на уникалните потребители в найпосещаваните български Интернет книжарници също е нараснал значително. Ако сравним уникалните посещения www.bgsell.com, www.books.bg,
www.bgstore.com за разглеждания период 20002002 г., можем да говорим за увеличен интерес от
страна на българския потребител към предлаганите художествена и специализирана литература в
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Табл.4. Измерители на посещенията на потребителите в изследваните българските електронни
магазини

№
1.
2.
3.

Показател
Брой нови потребители.
Брой разгледани страници.
Дълбочина на разглеждането.

горепосочените магазини.
На етапа на привличането на потребителя към
електронния магазин интерес представлява анализът на следните показатели, които са представени
в табл.4.
Изводите, които можем да направим въз основа на данните от табл.4 са:
1. За периода 2000-2002 г. е увеличен броят
на новите потребители с 216, 75 % ако съпоставим 2001 спрямо 2000 г и с 748,8 % ако сравним
2002 към 2001 г.
2. През разглеждания период се забелязва
ръст не само в броя на новите потребители, но и

2000
37 827
1 642 500
3

2001
119 818,75
1 861 500
2,65

2002
1 016 989,2
4 297 875
5

по отношение на броя на разгледаните страници
от потребителите в Интернет магазините.
3. Интересът на българския потребител към
онлайн магазините също е значителен. За това съдим по увеличената продължителност на разглежданите страници от него, която е нараснала от 3 на
5, т.е. броят на разглежданите страници при едно
посещение за 2002 г. е 5.
Следващата група от показатели, които мениджърите на електронния магазин е необходимо
да следят, за да установят кои от посетителите на
Интернет магазина са и купувачи, както и в какъв
обем купуват и през какъв времеви интервал са

Табл.5. Измерители на етапа на вземане на решение за покупка от потребителите в изследваните
българските електронни магазини

№
1.
2.
3.

Показател
Брой поръчки /бр/.
Брой продажби /бр/.
Обем на продажбите /лв/.

4.

Средна сума на покупките /лв/

5.

Брой потребители
Брой на повторните посещения и
действия
Брой върнати продукти.

6.
7.

2000
3 029,50
2 450
36 750

2001
4 530
3 650
91 250

2002
6 250
5 675
227 000

15
2 450

25
7450

40
6 250

1 567

1 780

2 300

12

14

13

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2000

2001

2002

Фиг.1 Динамика в броя на поръчаните продукти от потребителите в изследваните електронни магазини за периода 2000-2002 г.
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Брой поръчки
Брой продажби

2000

2001

2002

Фиг. 2 Брой на поръчаните продукти от потребителите към броя на продажбите в изследваните
електронни магазини за периода 2000-2002 г.
техните покупки. (виж табл. 5)
Ако сравним годишния брой на поръчаните по
електронен път продукти от изследваните електронни магазини за периода 2000-2002 г. ще забележим ръста в поръчките. (виж фиг. 1)
В процеса на изследването установихме, че
има разлика между броя на поръчаните продукти

от потребителите и реално осъществения обем на
продажби от е-магазините (виж фиг. 2).
По отношение на честотата с която потребителите са извършвали своите поръчки през периода 2000-2002, можем да се позовем и на данните от Интернет проучването2 .(виж табл. 6)

Табл.6. Честота на пазаруване от българските електронни магазини

Отговор\Възраст

без отговор
не съм пазарувал online до сега
опитах само веднъж
от време на време
всеки месец
всяка седмица
всеки ден
общо

под
13-18
12
0%
0%

19- 25

26- 35

36-45

46-55

над 55 общо

1.3%

0%

0%

0%

0%

1.3%

0%

2.6%

25%

13.1%

3.9%

1.3%

0%

48.6%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
2.6%
0%
0%
0%
5.2%

7.8%
9.2%
0%
1.3%
0%
44.7%

3.9%
15.7%
3.9%
1.3%
0%
38.1%

0%
0%
0%
0%
0%
3.9%

1.3%
2.6%
0%
0%
0%
5.2%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

13.1%
30.2%
3.9%
2.6%
0%
100%

Източник: survey.dir.bg

Както се вижда, 48,6 % от респондентите не
са опитвали да купуват онлайн. От друга страна,
процентът на редовните купувачи, които поръчват
по електронен път всяка седмица, според същото
проучване е едва 2,6 %. Що се отнася до профила
на българските онлайн купувачи, това са предимно лица на възраст от 12 до 35 години (виж фиг.3).

Данните показват, че средната дневна стойност на покупките на българския потребител през
2000 г. е била 15 лв., а през 2002 е 40 лв. Разбира
се, това е твърде далеч от средната стойност на
покупките във водещите страни (виж табл. 73 ).
Както се вижда от табл.5, средната стойност

2. Използваме данни от проучването, проведено от survey. Dir.bg
3 В табл. са включени страни, където има висока степен на проникване на Интернет и висок дял на електронната търговия.
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20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
12-18 г.

19-25г.

26-35г.

Фиг.3. Възрастова структура на българския онлайн купувач
Табл.7. Средна стойност на покупките, извършени в Интернет от едно лице
за периода 2000-2001 г.

Стойност
(Евро)
95
120
75
100
90
164

Страна
Великобритания
Германия
Франция
Финландия
Холандия
САЩ
Източник: e Commerce Report

на покупките варира за различните страни, но е около 100 Евро. В това отношение, България изостава
значително от водещите страни в електронната
търговия.

За периода 2000-2002 г. наблюдаваме следната динамика в този показател (виж фиг.4).
Интерес представлява структурата на купуваните продукти по електронен път (виж табл.8).

Фиг.4 Средна сума на покупките на потребителите от изследваните електронни магазини
за периода 2000-2002 г.

2002
Средна стойност на
покупките

2001
2000
0

20

40

60
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Табл.8. Продукти, купувани от българските електронни магазини

Продукти, купувани
бълг.е-магазини
\ Пол

от

без отговор
литература
музика
софтуер
компютри/компоненти
битова електроника, бяла
техника
хранителни продукти
дрехи
козметика
сувенири
играчки
услуги
друго
общо

без отговор
2.6%
0%
0%
0%
0%

мъж
1.3%
42.1%
18.4%
21%
21%

жена
0%
27.6%
17.1%
7.8%
6.5%

общо
3.9%
69.7%
35.5%
28.9%
27.6%

0%

14.4%

2.6%

17.1%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
1.3%
5.2%

6.5%
17.1%
14.4%
18.4%
13.1%
21%
7.8%
221%

3.9%
5.2%
14.4%
10.5%
13.1%
14.4%
2.6%
126.3%

10.5%
22.3%
28.9%
28.9%
26.3%
35.5%
11.8%
352.6%

Източник: survey.dir.bg

Както се вижда от данните в табл.8, 69, 7 %
от респондентите купуват по електронен път основно литература. Пазарува се онлайн не само
литература, но и музика според 35, 5 % от анкети-

раните лица. Най-малък е делът на хранителните
продукти, които потребителите поръчват по електронен път.(виж фиг.5)

лит ература
музика
софт уер

11%
8%
9%
9%

4%

7% 3% 5%

компют ри/компонент и

20%

8%

10%
6%

бит ов а елект роника, бяла
т ехника
хранит елни продукт и
дрехи
козмет ика
сув енири
играчки
услуги
друго

Фиг.5 Структура на купуваните онлайн продукти от българските потребители
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Изводите ни по отношение на българските
електронни магазини са:
1) В десетте най-посещавани е-магазини,
обект на нашето изследване за периода 2000-2002
година, се забелязва увеличение на броя на уникалните посетители. Това обстоятелство свидетелства интерес от страна на българския потребител
във възможността за покупка на продукти по електронен път.
2) На второ място, следва да отбележим, че
българският потребител няма изградени навици за
онлайн покупка. Наблюдаваме липсата на регулярност при онлайн пазаруването, като преобладава
броя на лицата, който не са използвали Интернет
като канал за осъществяване на покупка. В същото време, само 13, 2 %, според проучването на
портала dir.bg, са заявили, че пазаруват от време
на време.
3) Предпочитаните за пазаруване онлайн продукти от българските потребители са основно т.нар.

твърди продукти, като литература, за сметка на меките продукти.
4) Средната сума на покупките онлайн е малка съпоставена с тази в другите европейски страни.
Това обстоятелство се дължи на по-ниската покупателна способност на българския потребител, ограничаваща го във възможностите му за пазаруване по електронен път.
5) За разглеждания период 2000-2002 г. е налице ръст не само в броя на посещенията, но и в
извършените покупки. С други думи, българският
потребител е използвал в по-голяма степен възможността да пазарува онлайн.
6) Българските електронни магазини имат потенциал за развитие в сферата на електронната
търговия. За това съдим от нарасналата посещаемост в тях, говореща за интерес от страна на
потребителя, но и преди всичко ръста в извършените покупки онлайн.

PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC
COMMERCE IN BULGARIA
Silvena Dencheva
International college-Albena

ABSTRACT
The perspectives for the development of e-commerce are given in the article. Objects of research are the electronic
shops in Bulgaria as the most popular ways of using Internet as a new channel of commerce. The author has studied
e-shops during 2000 and 2003 year. The future development of e-commerce is analyzed using measurements on the
stages of customer relationship management. The development of e-commerce in Bulgaria is analyzed in comparison
with the members of EU.
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЕРОЯТНОСТНОТО МИСЛЕНЕ
Анна Велева
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Излага се убеждението, че традиционните образователни технологии затрудняват преодоляването на пространствените и времеви ограничения на човека в условия на несигурност:
• при “ориентацията” му за истината в действителността;
• при “формиране” на информационни потребности и осъзнаване липсата на готовност по тяхното
задоволяване;
• при вземането на решение: да се “осигури” или “не” липсващата готовност?
Предлага се нова образователна технология за формиране на ясни представи за статистическите закони и
за понятието вероятност като инструмент за предвиждане в условия на несигурност. Популяризира се резултатът от използването на новата технология, която осигурява формиране (отключване) на следните латентни
състояния на човека: нагласа, схващане и готовност за “ориентация” и “реакция” в условия на несигурност.
Ключови думи: информация, информационна система, информационни потребности, обяснение, предвиждане
Key words: information, information system, information necessities, explane, prediction

Увод
Необходимостта от статистико-вероятностни
знания на макропонятийно ниво 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:
• Робърт Антъни [1] за превръщане на невъзможното във възможно и да не допускаме да превърнем невъзможното в невъзможност в поведението на хората;
• Джон Кехоу [6] за възможността да използваме нашето макросъзнание като “информационен
продуцент” в стремежа ни да търсим и да намираме цялата истина за реалната (съществуващата в
“момента”) действителност, за да можем при необходимост целенасочено да използваме цялата истина за промяна в градивна насока разрушаващите тенденции в настоящето;
• Димитър Павлов [5] за необходимостта от
измерване на технологиите и технологичния прогрес по това, доколко те се съобразяват с информационните възможности и особености на човека.
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 убежде-

нието, че формирането на тези знания може да стане само и единствено като се разкрие философията на отношението между съдържателната и формалната 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 по-добри 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 четири 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.
Изложение
Проблемът не е предметен
Проблемът по овладяването от човека на проблемна (необозрима, противоречива и трудно предвидима) ситуация не е предметен, а е:
• функционален от сензоперцептивна гледна
точка;
• процесуален от енергетична и информационна гледна точка;
• езиков от комуникационна гледна точка;
• жизнено важен от хуманна гледна точка.
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Защо проблемът е функционален от сензоперцептивна гледна точка?
Всеизвестен факт е, че традиционните образователни технологии не могат да осигурят ефективно производство на качествени статистико-вероятностни знания, т.е. ефективно производство на
истинни научни знания. Защо това е така? Навярно
една от причините е, че традиционните технологии
пренебрегват емоционалните, мотивационните и
смислови компоненти в процесите на “познание”,
“разбиране” и “оценка” на истината в действителността. Но точно тези компоненти са в основата на
формирането и насочването на съзидателната духовна енергия, без която информационната система на човека не може да функционира на макропонятийно ниво. Като следствие от пренебрегването се явява невъзможността чрез традиционните
технологии да могат да се произвеждат самогенериращи се блочни информационни единици, които
да бъдат енергийно заредени със самоуправление,
самоорганизация, саморазвитие и “време-пространствена” синхронизация на мисловната дейност
на човека на макропонятийно ниво.
Известно е, че традиционната практика на преподаване на статистико-вероятностни знания предвижда на студентите да се предлагат главно готови
информационни творения на човешкия ум – сборни понятия, модели, закономерности и механизми,
които са вторични “мега”-продукти, създадени в теорията (науката). Предлагането на готови вторични
информационни “мега”-продукти е вследствие на
неосъзнаване и пренебрегване на редица реално
съществуващи ограничения (биологични, пространствени, времеви, ценностни и др.) на информационната система у човека. Предлагането на такива продукти налага свръхинтелектуални изисквания към информационната система на човека –
сама да преодолее реално съществуващите ограничения, без да е предварително “подготвена” за
това [7]. Ако информационната система на човека
предварително не е “подготвена” да работи на макропонятийно ниво няма как сама да формира представа за информационните макропонятийни
единици, които най-често са резултат от самогенериращ се информационен процес. В такъв случай
информационната система на човека просто блокира, защото получава голямо пренатоварване, което не може да поеме. Пренатоварването се предизвиква от пълна загуба на ориентация и от невъзможността да се осъществява синхронизиран
пренос на информация между различните нива на
познание и обобщеност. Информационна система,
пренатоварена в този смисъл не е в състояние да
функционира и да бъде продуктивна на макропонятийно ниво.
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Трябва да признаем, че истинската наука, породена от лично преживян опит в експериментална
среда има две главни задължения: от една страна
да стимулира развитието на микро- и макропонятийната мисловна дейност, а от друга – да стимулира развитието на практическата дейност, породена от самата наука. Голямата цел е, чрез осъзнати действия да развием мащабното мислене –
синхронизираното мислене на микро- и макропонятийно ниво на познание, разбиране, оценка и интуитивна представа за съществуващото и ставащото в действителността. Сътрудничеството на
идеи в тази насока води до осигуряване на възможност за формиране на висококачествено мислене
сред много по-широк кръг от хора.
Предлаганата технология позволява да се пресъздадат в информационни образи представите на
човека за потребното настояще и бъдеще. Тя позволява да се постигне специфичното състояние на
Духа, в което от една страна човекът започва да
проумява съществуващото и ставащото във външната действителност, а от друга – започва да разбира, че се е развило неговото собствено мислене
и, че това води до качествена промяна на неговата
вътрешна действителност.
Новото, полезното, ценното в предлаганата образователна технология е това, че от една страна
на изхода си тя дава опредметени макрознания в
резултат на самонастройка на “състоянията”
(нагласа, схвашане, готовност и увереност [7]) на
информационната система на човека, а от друга –
, че тези състояния постоянно се съгласуват с енергетичните и информационни характеристики на
“процесите” (познание, разбиране, оценка и
интуиция) по овладяване на конкретната проблемна ситуация, поставена във фокуса на вниманието.
Самонастройката на “състоянията” и съгласуваността им с “процесите” позволява на сензоперцептивните системи на човека да функционират в оптимален режим при промяна на външните условия,
т.е. при подмяна на една проблемна ситуация с
друга. Това прави тази технология универсална (по
отношение на проблемните ситуации) и глобална
(по отношение на представителите на човешкия
род).
Защо проблемът е процесуален от енергетична и
информационна гледна точка?
Нека направим една метафорична съпоставка между човешката информационна система
(ЧИС) и софтуерната информационна система
(СИС).
Мозъкът и сетивата на човека могат да се разглеждат като хардуер на собствената му информационна система. Но за да работи информационната система на човека са необходими още: (1)

Технология на вероятностното мислене

софтуер – аналог на софтуерните програми, управляващи дейността на компютъра; (2) духовна
енергия – аналог на електрическата енергия, без
която компютърът не може да работи; (3) знания и
умения за “производството” и “използването” на
необходимите ни блочни информационни макроединици под формата на енергийно зареден
софтуер.
Статистико-вероятностните знания са резултат от информационни процеси, извършени от ЧИС.
Тези знания се съхраняват в дейностната, зрителната, чувствената и слуховата памет на човека като самогенериращи се блочни информационни
макроединици. Така разгледани става ясно, че статистико-вероятностните знания не са само софтуера на ЧИС, задаващи управлението, организацията и развитието на мисловната и на практическата дейност на човека, но поради своята енергийна
зареденост те се “превъзпроизвеждат” в нашата
вътрешна действителност и се “използват” в практиката на интуитивно ниво.
За съжаление в училище човек не се научава
да се вслушва в интуицията си. Вместо това придобива умения да класира и разшифрова купища
от знания. Но в реалния живот ние откриваме, че
дори след като сме събрали цялата ни необходима информация, остава празнина, една част, която не може да бъде старателно планирана и изчислена. Тук на помощ идва интуицията, която да
ни “подскаже” окончателното решение и тогава да
пристъпим към “действие”.
Качеството на нашия живот зависи от качеството на нашите мисли и идеи. Колко пъти в миналото напразно сме се опитвали да намерим в главата си решения и отговори, премисляйки една и
съща информация отново и отново с надеждата,
че нещо сме пропуснали? Ние не сме могли да
намерим отговорите, защото обръщайки се единствено към микросъзнанието, силно сме ограничавали възможния кръг от решения. Използвайки старите идеи, години наред сме тъпкали на едно място,
били сме слепи и с една ръка, вързана на гърба.
Нищо чудно, че не сме постигнали успехи в
степента, която ни се е искало. Макросъзнанието
изобилства от нови идеи, (правила за вземане на)
решения и отговори. Не бива да се ограничаваме.
Ние можем да отворим тази съкровищница и вземем всичко онова, динамично, оригинално и пълно
с живот. Тези идеи и решения могат да бъдат във
всеки човек сега, в този негов единствен живот, стига да се погрижим предварително за това.
Веднъж осъзнали могъщата сила на макросъзнанието, ние никога повече няма да се лутаме,
търсейки необходимите ни отговори там, където
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ги няма. За целта първо трябва да се погрижим да
формираме макросъзнанието си, а после да насочим нашата научна интуиция да ни доставя необходимата информация.
Съществува интересна хипотеза за това защо макросъзнанието използва образи, а не думи
или символи и тя е, че то възниква преди словесния и символния език. Тълкуването на информацията винаги е жив диалог със собственото ни микросъзнание и макросъзнание. С течение на практиката ние осъзнаваме, че сме свързани с нещо могъщо и безгранично, което е вътре в нас.
Научната интуиция е жизнеутвърждаваща
програма (съхранявана на биологичен носител) за
непосредствено вникване в същността на дадена
реална проблемна ситуация. Моето лично израстване и прозренията, които получих, тренирайки и
обучавайки студентите на вероятностно мислене
чрез синхронизирано използване на трите езика
(словесен, символен и образен), ми помогнаха да
започна прекрасно да разбирам човешката мисъл
и невероятната сила, която тя притежава.
Сега мога да кажа, че: (1) известните вероятностни разпределения са богат извор на смисъл и
проникновение. Те са мястото, където микро- и макросъзнанието се пресичат, където образите от реалността се сблъскват със мъдростта на човешкия опит през вековете; (2) известните вероятностни разпределения са пълни със скрит смисъл и
скрити послания, които могат да водят и напътстват човека, ако се научи да ги разчита; (3) известните вероятностни разпределения отразяват висш
разум и мъдрост. Те придават по-дълбок смисъл
на живота, съдържат прозрения, които озаряват.
По принцип всеки път, когато се изправим пред
проблем, имаме два избора. Можем да възприемем 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 вероятностната мярка [7]. От тези атрибути се нуждаем, защото те стимулират устойчивото развитие на самогенериращи се блочни информационни единици 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].
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Защо проблемът е езиков от комуникационна
гледна точка?
По принцип има шест универсални въпроса,
които човекът трябва да може да си задава, когато
“се стреми” към истината в действителността и е
градивно за него да успее да намери “самата истина” или “достатъчно добра” оценка за нея.
Известно е, че това са въпроси, започващи с:
“Кой?”; “Кога?”; “Къде?”; “Какво?”; “Как?” и
“Защо?”. Най-важен е шестият въпрос, а той гласи
“Защо?”. Предходните въпроси не съществуват сами по себе си.
Известно е обаче, че съществуват редица информационни ограничения за човека (биологични,
пространствени, времеви, ценностни). Тези ограничения не му позволяват да може да зададе в един
миг шестте въпроса и да “удържи” във фокуса на
своето внимание всички отговори в тяхната цялост,
за да може на тази основа да види цялата истина,
да оцени ползите и загубите и да вземе оптимално
решение за овладяване на проблемната ситуация.
Информационната позиция, която излагам и
убедено отстоявам не само в този текст, но и в [2],
[3] и [7], не е плод на фантазия, амбиция или мания за величие. Тя не е резултат от схоластични
или мистични виждания за “вярата”, за “истината”,
за “сигурността”. Тя е потребна, постижима, полезна и ценна информационна позиция в глобален
мащаб. Тя е резултат от технологично осветяване
на веригата: (1) “слово”, (2) “опит”, (3) “познание”,
(4) “разбиране”, (5) “оценка”, (6) “научна интуиция”,
(7) “устойчиво развитие” на личността и на обществото в корпоративен, национален и глобален
мащаб. Информационната позиция може да се маркира така:
• Науката (научната теория на макропонятийно ниво) е кинематична реч, която прави непрозрачната (невидимата, неясната) истина прозрачна
(видима, ясна);
• Научната теория на макропонятийно ниво е
тази, която може да бъде подложена на проверка и
категорично потвърдена;
• Научната теория на макропонятийно ниво не
бива да се преподава на основата на формалната
логика (както по традиция се прави в статистиката)
или на основата на аксиоматичния подход (както
по традиция се прави в теория на вероятностите),
защото това силно затруднява ефективното й усвояване и прилагане в практиката;
• Научната теория на макропонятийно ниво може да бъде ефективно усвоена в подходяща експериментална среда, като се центрира върху процесите (по дефинирането на проблемната ситуация;
търсенето, намирането и използването на средствата за нейното овладяване), а не директно върху
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средствата за овладяване на проблемната ситуация.
• Научната теория на макропонятийно ниво
има различни универсални ползи: лични, здравословни, правни, социални, икономически, политически, обществени, глобални. Най-общо ползите се
свеждат до това – да носим във вътрешната си
действителност жива отговорността за нашето действие и бездействие.
Не бива да пренебрегваме силата на интуицията, която е в основата на нашата ориентация и
реакция, чрез която не само диагностицираме съществуващото състояние на “нещата” и ставащото в определен отрязък от “време”, но и с която
предвиждаме резултата (в неговата цялост) от нашата дейност в конкретни условия, преди да сме
извършили самата дейност. Не бива да пренебрегваме възможността да формираме интуиция, която да поддържа живо чувството ни за комплексна
отговорност – както за извършеното, така и за
неизвършеното.
Известно е, че човек със силно развито чувство за интуиция знае какво търси. От постоянната
практика сетивата му са изострени. Същото се
случва и в процеса на развитие на научната ни
интуиция. Внимателно следим и се вслушваме в
това, което става вътре в нас. Отначало е възможно да пропускаме по-голямата част от онова, което ни подсказва научната интуиция, но скоро се
научаваме да слушаме и усещаме “вътрешния си
глас”. По-просто е, отколкото можем да го опишем
с думи. Нужни са единствено малко практика и
вяра.
Макросъзнанието може да ни подсказва решенията всеки път по различен начин, но ние винаги чувстваме, че получаваме интуитивна информация по качеството на идеите, а също и по възникналите усещания. Радостта, увереността и непреодолимото усещане, че това е верният отговор, отличават интуитивните идеи от останалите мисли,
които възникват в мозъка ни.
2.1.4. Защо проблемът е жизнено важен от
хуманна гледна точка.?
В основата на процесната нужда от статистико-вероятностни знания и умения на макропонятийно ниво лежат свойствата на човека като биологичен вид за преработка на информация. Реално съществуващите ограничения за търсене, намиране
и използване на информация за осигуряване на комплексно здраве (физическо, духовно и финансово)
на човека са от различен характер: биологичен,
пространствен, времеви, финансов, ценностен. Важно е да се осъзнае, че тези ограничения не могат
да бъдат премахнати, а могат да бъдат само преодолявани.
Чрез принципите на асоциация, евристика и
аналогия човекът може да изгражда “вътрешната
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си реалност” като отражение на “външната реалност”. Може да съпреживява външната действителност в своята вътрешна действителност. За тази
цел, в зависимост от контекста, ЧИС се настройва
на едно или едновременно на няколко различни
състояния: (1) нагласа за възприемане на цялости;
(2) схващане на отношения между цялости на различни нива на познание; (3) готовност за формиране на виждане /непредубедена, безпристрастна и
отговорна оценка на действителността/; (4) убеждение за истинността на формираното виждане.
Формирането на тези състояния на ЧИС може да
стане само чрез лично преживян опит в подходяща
експериментална среда чрез многократни повторения за кратко време /около 20 учебни часа/.
Макроинформационните процеси у човека
представляват “кинематичен” пренос на информация от микро- на макропонятийно ниво и обратно.
Кинематичният пренос на информация се осъществява чрез двойка информационни образи, в които има “движение” като във филм, а не като отделна застинала снимка. Преносът на информация се осъществява:
• от външната действителност на реално ниво на познание към вътрешната действителност на
реално ниво на познание и обратно – отражение и
възстановяване;
• от вътрешната действителност на реално
ниво на познание към вътрешната действителност
на статистическо ниво на познание и обратно – от-

ражение и възпроизвеждане;
• от вътрешната действителност на реално ниво на познание към вътрешната действителност на
абстрактно ниво на познание и обратно – отражение и възпроизвеждане;
• от вътрешната действителност на реално ниво на познание към вътрешната действителност на
потенциално ниво на познание и обратно – отражение и превъзпроизвеждане.
Свидетели сме на факта, че човек най-често
асоциира случайността с “хаос”, “безпорядък” и
“хазарт”. Предлаганата технология на вероятностното мислене позволява обучаваният да започне да
асоциира случайността с “висш ред” и “висша свобода” – ред на чувствата и свобода на саморазвиващата се воля за “снемане” на цялата истина, позволяваща създаване и поддържане на толерантна
среда за комуникация, сътрудничество и съгласуване на интереси, не само еднопосочни, но и противоположни интереси.
Общи представи за света на технологиите
Природните информационни закони са източник на креативност. В какъв контекст? От една страна те дават яснота за “наличната” информация на
микрониво и за “липсващата” информация на макрониво, а от друга – те насочват вниманието на
човека по целия “невидим” път от “наличната” до
“липсващата” информация и обратно, т.е. по целия път от началото до целта и обратно.

Микрониво на познание –

Макрониво на познание –

“налична” информация

“липсваща” информация

Начало – всичката “налична” информация,
пред- ставена
множествено.

327

Цел – формиране на ясна представа за
“наличната” информация в нейната
цялост – чрез съдържателна форма
и количествени параметри.

Ние сме свидетели на това, че в света тече
разрушителен процес – процес на консумиране на
ресурси от всякакъв характер, в това число и на
информация, макар че последната често има
неясен, недоказуем или съмнителен характер.
Актуален е въпросът, дали можем да обърнем тенденцията – да направим така, щото да започне да
тече градивен процес. Първата стъпка в тази насока виждам във използването на съществуващата
възможност – много повече хора да се научат как
да могат да превъзпроизвеждат и да консумират
достатъчно истинна, сигурна и достоверна информация, както при формирането на своите “желания”, “потребности”, “интереси”, “цели”, “идеали”
и ценности така и при търсенето на решения за
тяхното синхронизирано удовлетворяване.

В съгласие със своите интереси, човекът има
многоаспектни стремежи. Например: (1) да може
да открива истината в действителността, самата
истина и цялата истина; (2) да може да намира
мярка, с която да измерва както цялата истина, така и всяка част от нея; (3) да може да самонастройва собствената си информационна система, с
която да “вижда” непосредствено самата истина
или достатъчно добра оценка за нея; (4) да може
да осигурява толерантна среда (за комуникация,
контрол и сътрудничество при съгласуване на интересите на участващите субекти), съобразена с
природните информационни закони; (5) да може
своевременно да се ориентира (за съществуващото и ставащото в действителността) и при необходимост да може превантивно да реагира (за да оце-
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лее и за да се саморазвива).
Съществува възможност да се удовлетворяват подобни стремежи. Как? С помощта на
технологиите. Те са връзката между наука и практика. Те правят човека знаещ и можещ, т.е.
компетентен. Наред с това технологиите реално
променят живота на тази планета. Те са жалоните
на човешката цивилизация. Тяхната роля и значение не винаги са оценявани, а влиянието им е многопосочно, всеобхватно.
“Образованието е двупосочно свързано с
технологиите. От една страна, то подготвя определящия контингент – човека, за технологичния прогрес във всички области. От него зависят темповете
и обхватът, и насочеността, и цената.
От друга страна, самото образование като технологична система непрекъснато се променя под
въздействието на технологичния прогрес. Неговото
качество, ефективност и резултатност зависят пряко
от технологичните постижения.
Наскоро отминалото столетие и хилядолетие
най-общо се характеризират като време, през което човекът беше вграждан (като компонент) в технологичните системи. Там, където техниката се
оказваше безпомощна, беше поставян човек. Затова
пряко или косвено той се чувстваше подвластен на
технологиите и беше принуден да се приспособи
към тях, към техните особености и възможности.
Днес, във времето на информационните технологии, задачата е друга. Технологиите и технологичният прогрес се измерват преди всичко по
това, доколко те се съобразяват с възможностите
и особеностите на човека. Той вече не е компонент
на технологичните системи, а еталон, към който
те трябва да се приспособяват. Този процес се приема като “хуманизиране” на технологиите, като “освобождаване” на човека от подтисничеството на
техниката и технологиите, като “нова ера” в човешката цивилизация.
За тази нова ера е необходим нов човек, който умее да властва над умните машини и технологични системи. Ето защо технологичната подготовка,
технологичното мислене (мащабното мислене,
б.а.), технологичното поведение на подрастващите
придобиват толкова съществена роля и значение в
процеса на тяхното формиране и развитие.” [5]
Какво е технология?
В широк план под “технология” тук се разбира система от логически, последователни, паралелни и последователно-паралелни (смесени)
дейности, насочени към постигане на резултат, както от областта на материалното: продукт, машина,
сграда, съоръжение, енергия и т.н., така и от областта на идеалното (нематериалното) – като една
идея, хипотеза, прогноза, концепция, теория, закон,
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принцип. Такава разширена представа за технологията води до обобщението, че практически всяка
човешка дейност може да бъде технологизирана.
Технологията винаги е свързана с постигането на
конкретна цел, която до голяма степен определя
нейния характер: материална, социална, експериментална, пилотна, приложна, масова и т.н.
Технологията е възможна само при предварително изясняване на изходните условия. Това означава точно определени параметри за необходимите ресурси – материали, информация, време и
т.н. Технологията държи сметка за качеството,
ефективността, резултатността. Стремежът е да
се постигне поставената цел при оптимално качество в зависимост от положените усилия, средства,
време, енергия и други ресурси.
Всяка технология може да бъде разписана
(описана, обяснена, доказана), но може да се разпространява на приложно практическо равнище.
Технологията може да бъде пълна, като обхваща всички процеси от началото до крайния
резултат, или да бъде частична (непълна), като обхваща само основните процеси, които имат определяща роля и значение.
Големият смисъл на технологията е в свързването на науката с опита и практиката, т.е. в преодоляване на незнанието в конкретната дейност на
хората. Много съществено е, че чрез тях се намаляват неизвестностите, случайностите, изненадите.
По закона на повтаряемостта всеки, който спазва
определена технология, има относително висока
степен на сигурност, че ще достигне до желания
резултат в приемлив, предварително определен диапазон от отклонения. Обратното – неспазването,
нарушаването на избраната технология почти винаги води до значими несъответствия с желаната
крайна цел или до значителен преразход на ресурси.
Технологичната подготовка на човека е от съществено значение за възможностите му за бърза
ориентация и адаптация в съвременния живот.
Технологиите са изключително динамично променяща се област. Ето защо технологиите не бива да
се зазубрят и репродуктивно да се възпроизвеждат. Целта на изучаването им е преди всичко развитие на технологично мислене. То фактически прави човека основен фактор в технологичното
развитие, а не механичен придатък към този сложен процес.
Видове технологии
Успешното изучаване, разработване, изследване на определена технология изисква да се върви от общото към конкретното и обратно. Съществуват много критерии, въз основа на които могат
да се диференцират различните видове технологии.
В зависимост от характера на крайния про-
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дукт, най-общо технологиите се разделят на две
големи групи: производствени и непроизводствени.
Производствените технологии са ориентирани към създаването на различни видове материални ценности – от хранителните продукти и облеклото до строежите, ракетната и космическата техника. Много често тези технологии се наричат още
стандартизирани технологии. Крайният продукт при
тях е с точно определени параметри и допустимите отклонения са в границите на предвидените по
стандарта.
Непроизводствените, или както често ги наричат “социални”, “интелектуални”, “творчески”
технологии, са ориентирани преди всичко към създаването на духовни ценности – произведения на
различните области на изкуството, науката, културата. Докато крайната цел на производствените технологии е масовият, унифициран (уеднаквен,
взаимозаменяем) до най-висока степен продукт, то
при интелектуалните технологии целта е създаването на уникати – произведения, които са неповторими даже за своите създатели.
Много често интелектуалните технологии са
свързани с различни области от науката. Всяка оригинална идея, мисъл, хипотеза, сентенция, съждение, умозаключение по принцип не са случайно
явление. Те също са резултат на една или друга,
нерядко даже неосъзнавана, интелектуална технология. Научното търсене, изследване, експеримент,
моделите на евристиката в крайна сметка не са
нищо друго освен специфични разновидности на
интелектуалните технологии.
Човекът има твърде ограничени физически
възможности. За сметка на това той е надарен с
непрекъснато разширяващи се умствени, творчески способности. Той може съзнателно, целенасочено да мисли, да твори, да създава както материални, така и духовни ценности.
Технологичният процес не е просто прогресивно развиващ се процес. Той е интегрален показател за развитието на човешката цивилизация. Спецификата на образователните технологии произтича
от това, че са предназначени за работа с човека.
Той е най-голямата уникалност на природата. Неговото създаване, формиране, развитие е на границите на най-големите изкуства. Неговият живот,
поведение, желания, възможности са феноменални.
Заключение
Както вече беше казано, 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
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самия понятиен апарат, така и процеса на генериране на оценките, а също и механизмите на действие на законите за големите числа (ЗГЧ) и на централната гранична теорема (ЦГТ). 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 (ЗГЧ) и на централната гранична теорема
(ЦГТ).
Обучението по разработената в Пловдивски
университет образователна технология за формиране на знания и умения за вероятностно мислене
цели да 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 във неговата “форма”. Едва
в този си статус “формата” на статистико-вероятностното понятие може да изпълнява едновременно и трите функции на езика: изобразителна, изразителна и призивна. Последното се явява предпоставка за разбиране и за използване на вече съществуващата формализирана статистико-вероятностна теория.
Успешно завършилите обучението по прилаганата технология на вероятностното мислене придобиват специфична статистико-вероятностна грамотност (кинематична синхронизация и ритъм на
творчески и креативни мисловно-практически
дейности). Тази специфична грамотност е необходима при дефинирането и решаването на двата фундаментални проблема:
• Как видимостите показват същността?
• Как същността се проявява във видимия
свят?
На основата на лично преживян опит в снемането на статистико-вероятностните идеи в експериментална среда, с подходящ софтуерен продукт
за симулиране на случайни извадки:
• обучаваните разбират: (1) какво представлява статистиката като практика и теория; (2) каква наука е теория на вероятностите; (3) кога и как
да се прилагат съответните подходящи статистико-вероятностни методи за оценка на истината в
действителността; (4) как да определят степента
на надеждност на получената оценка; (5) как научно (непредубедено, безпристрастно и отговорно) да
направят съответните изследователски изводи.
• обучаваните могат: (1) да използват трите
езика за комуникация с действителността: словес-
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ния език, символния език, езикът на образите; (2)
при необходимост да формират цялостно виждане
за необозрима, противоречива и трудно предсказуема ситуация; (3) да измерват истинността на
своето виждане; (4) да се адаптират (ориентират и
реагират) по-лесно към сложната пазарна трудова
борса.
Ценността на посочените по-горе резултати
от прилагането на технологията за формиране на
вероятностно мислене е и смисълът на усилията,
положени в създаването, развитието и популяризирането й.
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ABSTRACT
The author expresses her conviction that the traditional methods of education hamper to overcome one’s spatial
and time limitations in the conditions of uncertainty:
• In his perception for truth in reality;
• Forming information necessities and the lack of readiness to satisfy it.
• When taking decisions: whether to “ensure” or not the missing willingness?
The author offers a new educational technology forming clear concepts about Statistical laws and the notion of
probability for prediction in conditions of uncertainty. Using this new technology results in formation (unlocking) the
following latent human states: adjustment, comprehension and willingness for “orientation” and “reaction” in conditions of uncertainty.
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ТЕЛЕЦЕНТРОВЕТЕ КАТО ФАКТОР ЗА МЕСТНО УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ
Владимир Иванов
Технически университет – Пловдив
В последните две десетилетия в много страни на света се наблюдава сериозен процес на създаване и развитие на телецентрове. От тях се очаква да подпомогнат икономическото и социално развитие на местните общности като работят за преодоляване на „цифровата пропаст”; предлагат публичен достъп до информационни и
комуникационни технологии безплатно или срещу заплащане; развиват и предлагат други услуги, свързани с
местната общност и да се превърнат в устойчиви организации, задвижвани от търсенето. В по-дългосрочен план
те трябва да ускорят развитието на малки съпътстващи бизнеси.
Този процес е финансиран и подпомаган от организации и програми като UNDP, PHARE, USAID, WORLD
BANK, FAO и др.
В България се реализираха или текат няколко програми, свързани пряко или косвено с концепцията за
телецентровете. Като непосредствени участници в някои от тях авторът споделя свои наблюдения и опит.
Ключови думи: телецентър,
Key words: telecenter,

В последните две десетилетия в много страни
на света се наблюдава сериозен процес на създаване и развитие на телецентрове. С тях са свързани различни надежди и очаквания, някои оправдани,
други - не.
Първият телецентър в света е основан през
1985 г. в Швеция. Но като първи типичен телецентър се смята основаният от Хенинг Албрехстен
(Henning Albrechsten) в същата година във Вемдален (Vemdalen) (на ок. 450 км. от Стокхолм). Той
напуснал Shell, но въпреки че по професия е бил
петролен инженер, говорел една дузина езици и другата му професия била древни филологии. Той разположил 19 РС-та на първия етаж на местния универсален магазин и преподавал на хората как да
използват компютрите.
Първата мотивация е била за телеработа, но
скоро новия телецентър обезпечил различни услуги,
в т.ч. особено делови сделки.
„Бащата” на телецентъра го рекламирал като център за компетентност, чрез който всяко малко общество може да се превърне в световен център.
Движението на „телецентровете” се разпространило бързо сред скандинавските страни - почти
сто телецентъра били основани във Финландия за
кратко време. По късно националната програма за
информационното общество осигурила свободен и
безплатен достъп до Интернет, така че телецентровете започнали да изчезват, да се променят или
специализират до средата на 90-те години.
Германия, Англия, Канада, Австралия,
Латинска Америка и Южна Африка последвали
шведския пример чрез национална или международна поддръжка - USAID, UNESCO, World Bank,

OECD, FAO.
Към 1994 г. в 12 развити страни е имало ок.
230 телецентъра. В Централна Европа Унгария е
първата страна, която създава ок. 150 селски телецентъра (telecottages).
Няма общоприета дефиниция за телецентър.
Въз основа на практически наблюдения върху действащи телецентрове, той може да бъде определен
като стратегически разположено място за
обслужване, притежаващо специфично оборудване и обезпечаващо обществен достъп до услуги и
приложения, базиращи се на информационни и комуникационни технологии.
Местоположението и размера на телецентъра са много важни за неговото развитие и
оцеляване. Разположения на видимо и достъпно място център привлича повече хора от скрития на задната страна на сградата. Центъра е концентратор
за много услуги и програми и трябва да има сигурност за бързо разширяване, т.к. нови услуги и програми се добавят бързо. В това отношение много
резултатно може да бъде разполагането в съществуващи сгради на бизнесцентрове, библиотеки,
общини, училища, университети, центрове за развитие на местни общности и др. В последното десетилетие жизнеспособният телецентър се разполага във все по-големи помещения.
Типичното за телецентъра оборудване включва като минимум следните типове:
• телекомуникационно – за телефония, факс,
електронна поща, интернет;
• офис-оборудване от типа на компютри, принтери, копирни устройства;
• мултимедиен хардуер и софтуер – в т.ч.
радио, видео, телевизия, цифрови камери;
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• места за срещи на местния бизнес или обществено ползване;
• оборудване за обучение.
Минималните услуги обезпечават:
• интернет достъп;
• електронна поща;
• офис-приложения;
• телефон;
• копиране;
• сканиране;
• принтиране;
• мултимедийни компютърни приложения.
Наистина общото за всички телецентрове е,
че те дават достъп до комуникации за широката
общественост. Но те се различават съществено по:
• формата на собственост;
• предлаганите услуги;
• състав и структура на клиентите;
• модела на финансиране.
По формата на собственост те могат да бъдат четири основни типа: държавни (общински), на
граждански организации, частни (бизнес) и смесени.
Всеки един от тези типове има своите предимства
и недостатъци.
• държавните (общинските) имат обществена
отговорност за услугите, които предоставят, сигурност на финансирането, предоставят равни възможности. Наред с това характерни за тях са липсите на гъвкавост, на мотивация и интерес у персонала, институционални граници и превръщането им
в арена на политически интереси;
• центровете на граждански организации обслужват местните потребности на базата на местен социален консенсус, мобилизират различни
ресурси. Но е трудно да се определи чия е персонално отговорността за услугите, трудно се управлява хибридна организация;
• частни (бизнес) - персонално ясен интерес
относно обслужването; използване на възможностите за бизнес; творчески потенциал, находчивост
и инициативност. Влияят се от покупателната способност, има монополистични интереси, липса на
социална чувствителност.
Според предлаганите услуги, опитът показва,
че вида и обхвата на услугите и честотата на прибягване до тях от клиентите се изменят съобразно
степента на развитие на съответната страна. Като
правило се започва със стандартен набор от услуги и след това има постепенно развитие. В развитите страни се осъществява и управление на обществени проекти, дистанционно обучение, електронно банкиране и др. подобни.
Съставът и структурата на клиентите са в пряка зависимост от вида и качествата на предоставяните услуги. Основно те са два вида - индивидуал-

ни клиенти и корпоративни клиенти (организации).
Като правило в стандартните телецентрове преобладават индивидуалните клиенти. Но в съвременните мултицелеви телецентрове се забелязва увеличение на броя и относителния дал на услугите за
корпоративните клиенти.
Моделът на финансиране е различен, според
това дали телецентровете са в развиваща се или в
развита страна.
В развиващите се страни и създаването и функционирането на телецентровете обикновено се финансира от външни институции и агенции - ITU,
UNDP, PHARE, USAID, WORLD BANK, FAO и др.
В развитите страни често първоначалното финансиране изцяло или частично се извършва от правителството,местни или международни неправителствени организации или бизнес-организации. Целта
е след изтичане на някакъв период телецентърът
да се е превърнал в жизнеспособна, самофинансираща се структура.
Независимо от различията в конкретните си
цели, които преследват, всички телецентрове работят в подкрепа на местното социално-икономическо развитие, предоставяйки разнообразие от информационно базирани стоки и услуги.
Българският опит
1. Проект Public Computer and Communications
Centers (PC3) на USAID
От м.септември 2000 до м.май 2002 AED/
LearnLink, финансирана от ААМР изпълни проект
PC3 в България. В рамките на проекта бяха създадени публично-частни партньорства и бяха подкрепени десет местни партньора, внимателно подбрани сред 90 квалифицирани кандидати. От тях 8 бяха малки частни фирми, една неправителствена организация и 1 училище.Това бе свързано със създаването и началната фаза на местни телецентрове в малки български градове, в които първоначално е липсвал достъп до съвременни информационни и компютърни технологии.
Операторите разработиха свои първоначални
сценарии на бизнес планове и поделяха
инвестициите, докато проектът достави компютърно и интернет оборудване, субсидия за достъп до
интернет в началния период, техническа помощ и
обучение. Може би най-уникалната особеност на
проект PC3 бе подхода за използване на карти за
предплатени услуги за стимулиране на обществения достъп, повишаване на уменията и развитието
на бизнеса посредством използването на технологиите и минимизиране на първоначалните рискове.
Предплатените карти бяха разпространени сред переспективните целеви потребители за реклама на
телецентровете и създаване на клиентска база.

Телецентровете като фактор за местно ...

Проектът подпомогна развитието на дигитални материали на български език, по-специално инфор-
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мационни и обучителни ресурси в интернет и на
CD-ROM. (1, стр. 72 и сл.)

Фиг. №1. Разположение на десетте РСЗ-телецентъра в страната
Външни оценители проведоха крайна оценка,
която показа, че Проект PC3 е постигнал напълно
целите си, въпреки че някои неочаквани действия и
въздействия се оказаха важни и ефективни, а от
друга страна някои от планираните ефекти не се
случиха. Заключението на оценителите е, че този
проект подкрепен от ААМР показа, че малкият компютърен бизнес е жизнеспособен модел за разширяване на достъпа до информационни и компютърни технологии и развитие на човешкия, социалния
и икономическия потенциал.
2. Схема за изграждане на Интернет-центрове по
проект „Читалища” на ПРООН
“Читалища” беше проект на Министерството
на културата и програмата на ООН за развитие
(ПРООН), с подкрепата на програма “Матра” на
правителството на кралство Холандия и Американската агенция за международно развитие (ААМP).
В реализирането на проекта се предвиди и изграждане на 25 Интернет-центъра.
Изграждането на 25-те Интернет центрове в
читалищата започна при липса на технически
предпоставки, в относително изолирани селища.
Повечето читалищни сгради не разполагаха с подходящи помещения, затова се положиха и усилия
за ремонт и пригаждане на съществуващи такива.
В крайна сметка те предложиха комфортна обстановка и отлични условия за работа.
По схемата се изградиха два вида Интернет
центрове - І-ви с 5-7 компютъра и по-ограничен кръг
услуги и ІІ-ри - с 6-12 компютъра и по-широк набор услуги, в т.ч. CISCO-академии.

3. Проект i-Центрове на българското правителство и ПРООН
Това е най-мащабния проект и с най-голямо
финансиране. По него досега са разкрити около
80 телецентъра и работата продължава. Според
публикувана на сайта на проекта информация, този проект си поставя следните цели:
1. Да се изгради мрежова инфраструктура на
национално ниво.
2. Да се осигури достъпен Интернет на местното население.
3. Да се развие технологичен модел и насоки
за развитие на телецентрове.
4. Да се изгради информационна база данни
и мрежа за нейното разпространение.
5. Да се въдедат VoIP услуги
6. Да се развият видео услуги.
7. Да се изгради система за поддръжка на
инфраструктурата.
8. Да се развие система за сигурност свързана с услуги за разплащане.
9. Да се изградят места за ползването на email
(осигуряване на адреси) и ползване на Интернет.
10. Да предложи основни офис програми - текстообработващи и за калкулиране на данни.
11. Да се осигурят въвеждащи курсове по основни компютърни умения
Всеки телецентър ще бъде образователен център предлагащ ИТ, бизнес, управленски, и университетски курсове за обучение.
12. Да се създаде и стартира обучаваща
програма, базирана на известни практики.
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13. Да се въведе система за управление на
процеса на обучение.
14. Да се разработи собствена образователна система.
15. Да се създаде система за следдипломно
обучение – придобиване на знания през целия
живот.
16. Комерсиални Интернет услуги , и други.
Досегашната световна и наша практика
показва, че телецентровете могаj да съдействат за:
• създаване на работни места и развитие на
човешките ресурси в области, където е трудно да
се намери работа;
• повишаване на уменията в областта на информационните технологии чрез осигуряване на
достъп и обучение за тяхното използване;
• увеличаване способностите на малките и
средни предприятия за търсене и анализиране на
навременна пазарна информация, както и за намиране на по-добри и евтини изходни суровини;
• осигуряване на възможност на малки и средни предприятия, неправителствени организации или
академични колективи да намират лесен достъп до
донорски програми или европейски проекти;
• осигуряване на възможност за работа от разстояние посредством използуване на ресурсите на
телецентъра;
• осигуряване на клуб за срещи на членовете

на общността, където те да обменят идеи и опит;
• предоставяне на възможност за достъп до
обществена информация относно социални, образователни и други програми;
• подобряване на достъпа до информационни,
научно-изследователски и образователни ресурси
чрез програми за дистанционно обучение;
• осигуряване на равен достъп до обществени услуги независимо от възраст, религия, пол и
националност;
• предоставяне на възможности за хора в неравностойно социално положение или граждани с
увреждания да ползуват съвременни информационни и комуникационни услуги;
• осигуряване на по-ефективен и евтин начин
за взаимодействие със структурите на държавната власт, бизнеса и обществените организации;
• осигуряване на евтин начин за рекламиране
и разпространение на информация за специфични
стоки и услуги, налични в региона, увеличавайки
по този начин достъпа до глобални пазари;
• създаване на стимули за младите хора да
останат в своите родни места и да придобият нови
умения като служители или клиенти на телецентровете.
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ABSTRACT
During the last two decades in many countries there is a serious trend of establishment and development of
Telecentres. The expectations are that these organizations will support the economic and social development of local
communities by bridging the “digital divide”; will offer free-of-charge or at a reduced price of public access to information and communication technologies; develop and offer a range of other community services and in that way to
become sustainable demand-driven units. In the future they should support the development of local businesses.
This process is supported and funded by many organizations and programmes like UNDP, PHARE, USAID,
WORLD BANK, FAO etc.
In Bulgaria several such Telecentre programmes have been implemented or are in the process of implementation.
The author shares his experience, as a person directly involved in this process.
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АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМПАНИИ
КОТИРАНИ НА БФБ И ВКЛЮЧЕНИ В ИНДЕКСА BG40
Мирослав Владимиров
Икономически университет – Варна
Хипотезата за ефективните пазари лежи в основата на съвременната финансова теория. В доклада се прави
обзор на редица изследвания свързани с на ефективността на капиталовите пазари. Представени са различните
аспекти на пазарната ефективност. Направено е изследване на информационната ефективност относно цените
на акциите на компании котиране на Българска фондова бора.
Ключови думи: Капиталов пазар, ефективност, инвестиции.
Key words: Capital market; effectiveness; investments

Хипотезата за ефективния пазар,традиционно се подразделя на три версии: силна, полусилна
и слаба.Според слабата форма на хипотезата,цените на акциите отразяват цялата налична информация на пазара, относно историческите цени,обемите на търговия т.н.следователно анализът на историческите цени няма да доведе до практически
резултати защото всички инвеститори вече ще са
се възползвали от това тъй като тези данни са
публични. Полусилната форма на хипотезата за
ефективните пазари казва, че цялата публично достъпна информация за пазарните перспективи пред
дадена компания, счетоводната информация е вече отразена в цените на акциите. Всички инвеститори имат достъп тази информация от публично
достъпно източници.И на последно място силната
форма на хипотезата за ефективния пазар казва
че цените на акциите отразяват цялата налична информация включително и тази достъпна само за
вътрешни служители. По общо казано информация която може да се използва за прогнозиране на
цените на акциите вече трябва да е отразена в цените на акциите.Следователно цените на акциите
ще трябва да нараснат и намаляват при само ако
на пазара се появи нова информация.Новата информация трябва да е непрогнозируема защото в
противен случай прогнозата ще бъде час от днешната информация
Пазарната ефективност е била и е обекта на
анализ и моделиране. Още през 1953 M. Kendall1
прави едно от първите изследвания върху ефективността на капиталовите пазари, като целта е била
да се установят дали съществуват някакви предс-

казуеми схеми за поведението на цените на акциите. Резултатите от това първо изследване доказват,
че случайните промени илюстрират един добре
функциониращ или ефективен капиталов пазар.
Подобно изследване е направено и от Фама2 , който изследва дневните колебания на цените. Това
изследване потвърждава изводите направени от M.
Kendall. Пазарната ефективност е била обект на
анализ и от Джеймс Тобин3 който предлага и дефинира четири аспекта, в които може да се изследва пазарната ефективност. Първият конструиран
и използван модел за изследване на поведението
на цените акции е модела ”случайна разходка” като първото изследване е направено от Кендал.
Другият модел който не е толкова рестриктивен е
модела Мартингейл. Връзката между ефективността на капиталовите пазари и модела Мартингейл
е била развита за първи път от Пол Самуелсон4 .
Eдно от най-известните изследвания в областта на
ефективността е това на Фама, Фишер, Йенсен и
Рол5 . Те изследват два показателя: първият показател са свръх печалбите преди и след деленето
на капитала, и свръх печалбите с натрупване. Анализът им показва че делението на капитала не може да се използва като реализиране на свръх доходност.
Друга посока на анализ и следване е наличието на календарни аномалии. Тяхното съществуване противоречи на хипотезата за ефективния пазар.Съгласно нея пазарът е ефективен ако цялата
налична информация е отразена в цените на ЦК.
Следователно пазарните цените биха могли да бъдат предсказани като се използва историческа ин-

1 Kendall. M. “The Analysis of Economics Time Series, Part І” Journal of Royal Statistical Society” 1953
2 Eugene Fama. “The Behavior stock prices” Journal of Business 1965
3 James Tobin, Liquidity Preference as Behavior Towards Risk.Rewiew of Economic Studies 1958.
4 Samuelson. P. “ Proof that properly anticipated fluctuate randomly” Ind.Manadge.Rev.
5 Fama., E.F .,Fisher, L. Jensen M, and Roll “The adjustment of stock price to new information” International
Economic Review 1969
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формация за тяхното движение.
Появата на сезонност и на някакъв друг вид
календарни отклонения или аномалии означава неефективност на пазарите, и предоставя възможност
на инвеститорите да реализират доходност която
не е реципрочна на техният риск. Робрът .А.6 изследва доходността на ЦК на Ню-Йоркска фондова
борса за периода 1904-1974 год. анализа сочи че
доходността на ЦК е през януари е била значително по висока ( средно с около )3% в сравнение с
останалите месеци през годината, факт известен
като „Ефекта на Януари”.
Други автори7 правят малко по различна интерпретация на януарския ефект. Те установят ,че
тъй като институционалните инвеститори пренебрегват малките фирми информацията за тях е по
трудно достъпна, в резултат от която те са по рискови. Те наричат този ефект „ефект на пренебрегнатата фирма”. Измерването на дефицита на информация се извършва чрез коефициента на вариация на прогнозираните печалби. При своя анализ
те групират фирмите в три групи в зависимост от
степента на проучването им., и доказват че януарския ефект е най голям за пренебрегнатите фирми.
Конвенционална портфейлна теория се основава на хипотезата че, цените на ЦК са еднакви
през всичките дни от седмицата. Съществуват изследвания които8 опровергават това. Анализите на
среднодневната доходност на ЦК на Ню-Йоркска
фондова борса показват че тя е различна за отделните дни от седмицата. В частност средната доходност в понеделник е значително по ниска то тази през останалите дни от седмицата. Още повече
в понеделник тя е отрицателна , докато през останалите дни от седмицата е била положителна. Нови
проучвания на същия ефект поставят по съмнение
наличието на такъв ефект през последните години
и регистрират изгубване на ефекта.Причините за
това могат да бъдат търсени както във системите
за клиринг и сетълмент така и в отчитането на транзакционните разходи.
Най значимото изследване на българският капиталов пазар направи М.Моравенов9 . Повишаването на ефективността на капиталовия пазар се
търси преди всичко в подобряването на нормативната база, и прецизирането изискванията към емитентите и публичните дружества и прецизиране на
дейността на фондовата борса.

1983

Описание на изследването
Анализът на събитията е метод, който позволява да се оцени влиянието на конкретно събитие е
върху цената на акциите на дадена компания. Обект
на изследването ще бъде ефекта от оповестяването на резултатите от годишните одитирани финансови отчети на компаниите в деня на публичното
им публикуване в Интернет страницата на Българска фондова борса.
В осната на метода стои схващането ,че пазарите са ефективни. Ако това е така цените на
акциите би трябвало да отразяват цялата налични
информация, и следователно промените в цените
ще отразяват появата на нова информация. Настоящия анализ има за цел да изследва как пазара отразява поява на нова информация за част от компаниите включени в BG40 , а именно публикуването на годишните счетоводни отчети. За да определим това ще използваме еднондексния модел, според който възвращаемостта на акциите се определя от едни пазарен фактор и един специфичен за
фирмата фактор. Възвращаемостта на акциите на
дадена компания за някакъв период от време се
дефинира като:

rt = α + brMt + et
Където:

rt − e възвращаемостта на акциите на дадена компания

rMt - нормата на възвращаемостта на пазара
за периода t
α -средната възвращаемост която биха реализирали акциите през период с нулева пазарна възвращаемост
-чувствителност на акцията към пазарната
възвращаемост.
За да определим специфичната за фирмата
възвращаемост за даден период от време е необходимо да оценим
Изразът

et .

et се нарича извънредна възвра-

щаемост, т.е. това е тази възвращаемост която акциите на компанията биха реализирали само на основата на предвиждания за колебанията на пазара.
Индексът на БФБ BG 40 се изчислява от

6 Robert.A. “Monthly Effect in stock Returns” Journal of Financial Economics” March 1987
7 Anver, Arbel.and Paul.J.Strebel. “Pay Attention to Negteced Firms” Journal of Portfolio Management”winter

8 Lawrence, Harris “ How profit from Intradaily Stock Returns” Journal of Portfolio Management”1986 pp61-64
9 Моравенов, М. Развитие на фондовия пазар у нас, и насоки за подобряване на неговата ефективност.
Сиела -2004г.386 стр.

Анализ на информационната ефективност на ...

01.02.2005г. и включва емисиите на акциите на
40-те дружества с най-голям брой сделки през последните шест месеца. Изискването е емисиите10
на дружествата включени в индекса да са изцяло
набрани и да се търгуват вторично. Индексът е ценово претеглен и се изчислява по следния начин:

Където:
BG40 е индекс на регулираните пазари на
БФБ-София АД;

337

е коригираната среднопретеглена цена за
i-тата ценна книга след края на сесията в деня t
вследствие на настъпване на корпоративно събитие на деня t+1;
е среднопртеглена цена за i-тата ценна
книга за деня t.
Промяна в базата на BG40 (емисиите, включени в изчисляването му) се извършва с Решение
на Съвета на директорите по Раздел V и се обявява
в официалния бюлетин на борсата поне две седмици преди извършването й. В този случай коригиращият фактор за следващия ден (за деня t+1) се
изчислява по следния начин:

е среднопретеглената цена за i-тата ценна книга за деня t;
е среднопретеглената цена за i-тата ценна книга за деня t-1;
Dt e делителят за текущата търговска сесия
за i-тата ценна книга;
i е показателят за конкретната ценна книга;
t е денят, за който се изчислява индексът;
K е коригиращият фактор (К=1, освен при промяна в базата на индекса).
При настъпване на корпоративно събитие, налагащо промяна на делителя, неговата стойност за
следващата търговска сесия се изчислява по следния начин:

където:
Di, t+1 e делителят за следващата търговска
сесия за i-тата ценна книга;

Където:
BG40old base е стойността на индекса след приключване на сесията;
BG40new base е стойността на индекса след приключване на сесията, изчислен при новата база.
Резултати от изследването:
Целта на изследването е да се измери извънредната възвращаемост която е свързана с оповестяването на годишните одитирани финансови
отчети. Тя представлява разлика между действителната възвращаемост и прогнозирана чрез индексния модел за деня в който се оповестят отчетите на официално отчетите.
В анализа се включени и компаниите които
към към.31,03,2005 не са депозирали одитирани
отчети а са направили това по късно11 .Анализът
при тях е направен на базата на неодинирани отчети.
От анализа са изключени „Бенчмарк фонд имоти

10 Индустриален Холдинг България АД-София (IHLBL); Доверие Обединен Холдинг АД-София (DOVUHL);
Синергон Холдинг АД-София (PETHL); Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (ALBHL)
- Българска Холдингова Компания АД-София (BHC); Петрол АД-София (PET); Кремиковци АД-София (KREM);
Софарма АД-София (SFARM); Биовет АД-Пещера (BIOV); Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (GAMZA); Стара
планина Холд АД-София (CENHL); Химко АД-Враца (HIMKO);Златни пясъци АД-Варна (ZLP);ИД Златен лев АДСофия (LEV); Неохим АД-Димитровград (NEOH); ТБ Централна кооперативна банка АД-София (CCB); Албена
АД-к.к. Албена (ALB);ТК-ХОЛД АД-София (TCH)- Холдинг Света София АД-София (HSOF) Слънчев бряг АДк.к.Слънчев бряг (SLB); Фаворит Холд АД-София (AFH); Балкантурист Елит АД-София (MGEHL); Оргахим АДРусе (ORGH); ТБ ДЗИ банк АД-София (RXB); Алкомет АД-Шумен (ALUM); Холдинг Варна-А АД-Варна (HVAR);
Българска телекомуникационна компания АД-София (BTC); Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES);
Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA); Холдинг Кооп-Юг АД-София (HUG); Полимери АД-Девня
(POLIM); Развитие Индустрия Холдинг АД-София (RAZHL); Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (HES);
Пампорово АД-Смолян (PAMPO) Eлана Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София (ELARG); Българска розаСевтополис АД-Казанлък (SEVTO); Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATERA) Тракия папир АД-Пазарджик (PAPIR)
Бенчмарк фонд имоти АДСИЦ-София (BMREIT); ДЗИ АД-София (DZI)
11 Алкомед АД –Шумен допозират на 01.04.2005 депозират неодитиран отчет, одитирания е представен
на 25.04.2005. Химко АД-Враца, Кремищовци АД-София и Пилимери АД-Девня, са представили адинствено
неодитирани годишни финаносви отчети.
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АДСИЦ-София”, „Адванс Терафонд АДСИЦСофия”,”Елата Фонд за земеделска земя АДСИДСофия”, поради факта чете функционират сравни-

телно от скоро и с техните акции не имало особено активна търговия през анализирания период.

Табл. 1

Компания
Приходи
(спад/ръст)
Разходи
(спад/ръст)
Печалба
(спад/ръст)
Загуба
(спад/ръст)
Доходност според модела
Фактическа доходност
Извънредна възвращаемост

AFH

ALB

ALBHL

ALUM

BHC

BIOV

BTC

-27.09%

-0.87%

-48.99%

48.606

192.736%

-8.560%

1.107%

-32.42%

1.58%

-23.30%

52.106

60.303%

-9.067%

4.272%

-20.12%

-3.27%

-57.88%

-48.18

510.621%

29.072%

0.160%

0.604
-0.720
-1.324

1.138
4.210
3.071

0.293
-1.200
-1.493

0.0915
-4.950
-5.041

2.345
1.060
1.285

-0.453
-0.231
0.222

2.101
0.960
-1.141

Източник: www.sofia-bg. и собствени изчисления

Интерес представляват резултатите от анализа на BHC.На фона на отличните финансови резултати които регистрира компанията извънредната възвращаемост от 1.285% е малка.BHC стартира годината при цени от 3 лв. за акция и достига
равнища от 6.28 на 25.02.2005. Този ръст пред-

хожда далеч датата на обявяването на финансовите резултати на компанията 31.03.2005. Останалите компании влошават финансовите си резултати което обяснява и отрицателната им извънредна
възвращаемост.

Табл. 2

Компания
Приходи
(спад/ръст)
Разходи
(спад/ръст)
Печалба
(спад/ръст)
Загуба
(спад/ръст)
Доходност според модела
Фактическа доходност
Извънредна възвращаемост

CCB

CENHL

DOVHL

-8.184%

DZI

GAMZA

HES

HIKA

94.461%

-24.704%

44.893%

-8.091%

-54.67%

217.562%

-34.006%

42.994%

-4.513%

47.799%

504.615%

14.00%

15.051%

-9.481%

1380.65%

-14.359

0.070
0.780
О.709

-0.143
-0.156
-0.125

-0.369
-3.000
-2.630

-0.093
-5.310
-5.216

-0.710
-4.380
-3.669

1.045
2.980
1.943

0.541
-3.410
-3.951

Източник: www.sofia-bg. и собствени изчисления

Почти анлагични са и резултатите при „Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол” (HES).Те се
търгуват при цени от 18.11 на 07.01.2005 и достигат най-висорака си стойност на 29.07.лв на
17.03.2005 или дванадесет дена преди официалното обявяване а финансовите резултатите. „Стара
планина ХолдАД-София” , (CENHL) към датата на
обявяване на отчета си 30.03.2005 регистрират отрицателна извънредна възвращаемост при положение, че оповестяват ръст на печалбата.

Финансовите резултати на „Холдинг Кооп ЮГ”
, “Холдинг- Варна” и „Индустриален Холдинг
България” не предполагат регистрирането на извънредна възвращаемост. Общото между тях е,че
те регистрират положителна възвращаемост около месец преди обявяването на резултатите когато
и цените на акциите ом достигат максималните си
стойности.

Анализ на информационната ефективност на ...

339

Табл. 3

Компания
Приходи
(спад/ръст)
Разходи
(спад/ръст)
Печалба
(спад/ръст)
Загуба
(спад/ръст)
Доходност според модела
Фактическа доходност
Извънредна възвращаемост

HIMKO

HSOF

HUG

HVAR

IHLBL

KREM

LEV

10.465%

-35.07%

118.884%

72.693%

148.355%

16.919%

134.745%

267.141%

-67.81%

-49.256%

21.754%

81.963%

24.312%

17.201%

-113.92

1700%

1270%

455.833%

-32.38%

188.77%

-0.094%
-0.290
-0.195%

0.377
0.000
-0.377%

1.04934
-2.140
-.189

0.339
-5.010
-5.349

1.010
15.440
-1.324

-0.0001
0.391
0.390

PETHL

PAPIR
12.952
%

290.822
-0.282%
-1.350%
-1.607%

Източник: www.sofia-bg. и собствени изчисления

Табл. 4

Компания
Приходи
(спад/ръст)
Разходи
(спад/ръст)
Печалба
(спад/ръст)
Загуба
(спад/ръст)
Доходност
според модела
Фактическа
доходност
Извънредна
възвращаемост

MGEHL

NEOH

ODES

ORGH

PAMPO

213.88%

3.614%

46.09%

6.16%

149.806%

-65.90%

3.893%

23.69%

7.11%

97.330%

225.81%

-10.521

484.89
%

30.181
%

4343%

3.161

-0.454

1.201

-0.75

0.541

-6.810

2-860

-0.850

1.911

-9.971

-2.405

-2.051

0.968

PET
33.896
%
29.944
%
538.36
%

-54.03%
-60.07%

9.204%

-33.34%

9290%

-.0338

0.495

0.794

0.540

3.080

-1.520

-6.810

-0.00008

3.417

-1979

-7.640

Източник: www.sofia-bg. и собствени изчисления

Табл. 5
Компания
Приходи
(спад/ръст)
Разходи
(спад/ръст)
Печалба
(спад/ръст)
Загуба
(спад/ръст)
Доходност според модела
Фактическа доходност
Извънредна възвращаемост

POLIM

RAZHL

3.06%

RXB

SEVTO

SFARM

SLB

TCH

ZLP

2.956%

33.088%

7.643%

-43.88%

-50.08%

6.90%

2.89%

2.226%

23.526%

-.0333%

-18.27%

-16.62%

11.89%

56.25%

14.285%

62.162%

187.66%

84.781%

-96.326

-76.55%

5.29%

2.064
-4.910
-6.974

0.168
-3.460%
-3.628

0.0217
1-.520
-1.541

0.604
7.690
7.085

-0.103
0.830
0.930

-0.605
1.130
1.735

-0.388
-1.66
-1.261

0.00905
1.120
1.110%

Източник: www.sofia-bg. и собствени изчисления

Табл. 6

Критерии
Положителни финансови резултати
Отрицателни финансови резултати
Източник: Собствени изчисления

Положителна извънредна
възвращаемост
10
3

Отрицателна извънредна
Възвращаемост
14
10
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Реаултатите на дружествата Балкантурист
Елит АД-София (MGEHL), Кораборемонтен завод
Одесос АД-Варна (ODES),Петрол АД-София (PET)
и Тракия папир АД-Пазарджик (PAPIR), не предполагат отрицателна извънредна възвращаемост.
В таблица No 6 са представени обобщени резултати от направения анализ.
*Материала представя частични резултати от
изследване по проект №1013 финансиран от Фонд
„Научни изследвания”.
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ANALYSIS OF THE INFORMATIVE EFFECTIVENESS OF THE COMPANIES
QUOTE AT BULGARIAN STOCK EXCHANGE INCLUSIVE IN THE INDEX
BG40
Miroslav Vladimirov
Economical University - Varna, Bulgaria

ABSTRACT
The hypothesis for effectiveness markets is the basis of the modern finance theory. In the paper is made the
review of many research joined to effectiveness of the capital markets. Submit different aspects for the markets effectiveness. Is made analysis for information effectiveness for the share prices of the companies quote at Bulgarian Stock
Exchange.
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ОЦЕНКА НА ЛИКВИДНОСТА НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ЗА
ПЕРИОДА 2000-2005 Г.
Мирослав Владимиров
Икономически университет – Варна
Създаване на капиталовия пазар в България
„Българска фондова борса –София „ АД беше лицензирана и отворена за търговия на 21.10.
1997г.Тя се учреди в резултат на сливането на
Софийска фондова борса и Българска фондова
борса. Тя е наследник на регистрираната на
28.01.1991г. „Първа българска фондова борса” която стартира и реална търговия от 1992г. До 1995
г. Бяха регистрирани още 12 фондови борси. След
приемането на Закона за цените книжа фондовите
борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД),
през юни 1995 започва и фактическото модерно
институционално изграждане на капиталовия пазар
в България.Създадена и комисията за ценни книжа
и фондови борси а няколко месеца преди това
дейността си започва и централния депозитар.През 1995 в резултат на сливане на няколко борси е
учредена и Българска фондова борса.През 1997г.
Тя се слива със Софийска фондова борса и се учредява „Българска фондова борса-София” АД.
Настоящото състояние на капиталовия пазара у нас неговата относително ниска ликвидност, и
малкият брой ликвидни емисии, до голяма степен
се дължи на неговия произход и създаване. Обикновено търговските дружества са частни и се трансформират в публични ако се нуждаят от допълнителен капитал. Една от основните функции на фондовата борса е да бъде канал чрез който може да
се емитират капитал от една страна а от друга
страна инвеститорите да намерят алтернативна на
банковия депозит форма на инвестиране. В този
смисъл инициатор на преобразуването на частно
дружество в публично е самото дружество. Това
преобразуване е свързано с редица разходи и частична загуба на контрол, тъй като акционерите за-

писали акции от нова емисия също имат право на
глас.В България този процес протече в обратната
посока и това остави неминуем отпечатък върху
дейността на капиталовия пазар. Основата за създаването на пазара беше масовата приватизацията и публичната търговия с акции беше стартирана след приключването на търговете с инвестиционни бонове. Самото сливане на Софийска фондова борса и Българска фондова борса учредяването
на „Българска фондова борса-София” АД се осъществи през юли 1997г, след приключването на
първата вълна на масовата приватизация. В този
смисъл капиталовия пазар беше и институционално създаден като необходима инфраструктура за
вторична търговия с акции на приватизираните
дружества. От особено значение е факта че промяната в статута на дружествата и превръщането
им в публични не идва от страна на техните мениджъри и не е следствие от тяхното желание да наберат допълнителен капитал общият случай преди
приватизацията мениджърите не са притежавали
акции от управляваните от тях дружества, и не намират особени ползи от публичния статут на
дружествата. Затова процеса но отписването им
борсата през следващите няколко години е напълно естествен. Ако през 1998г. те са 998, през
2006г. техният брой намалява до 340.
Тенденции на капиталовия пазар.
Въпреки трудностите при създаването на капиталовия пазар, и неговата ограничена роля в
икономиката, по бавното му развитие в сравнение
на финансовата система като цяло прави впечатлените сериозния подем през последните няколко
години.

Табл. 1. Пазарна капитализация по видове пазари

Официален пазар А
Официален пазар B
Официален пазар С
Общо
Свободен пазар
Общо
Източник: БФБ

31.12.2000
55 317 863,50
79 455 194,15
148 700 294,19
283 473 351,84
1 002 601 095,60
1 286 074 447,44

31.01.2001
55 317 863,50
67 983 207,05
149 933 754,74
273 234 825,29
958 231 171,41
1 231 465 996,70
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Данните за търговията доказват че е налице
възходяща тенденции през последните три години.
Това се доказва от динамиката на оборотите, пазарната капитализация и броя на сключените сделки.През 2000г. и 2001г. няма особена динамика
на основите показатели чрез които се измерва
Борсова активност. Независимо от факта че оборота на пазара на акции расте с 31%р общата пазарна капитализация намалява с 14%.Тук следва
да се отбележи че използвана от „Българска фондова борса –София” методика предвижда, при
ежедневното отчитане на капитализацията на дадено дружеството да се използва последната регистрирана цена независимо от факта кога тя е била регистрирана. На практика по този начин дружества с една единствена сделка през годината се
включват при ежедневното обявяване на пазарната

капитализация. Този факт поставя по съмнение достоверност на данните и тяхната годност за анализ.
Това която е най характерно за този период е отписването от публичния регистър на 109 дружества или малко над една пета от общият им брой.
Този процес ще продължи и през следващите години макар и с по ограничени темпове Причините
за отписвана нето на дружества от публичния регистър бяха в частност по-горе със спецификата
на процеса на създаване на капиталовия пазар,а
от друга страна за това влия е приватизацията в
банковия сектор, навлизането и чужд мениджмънт
в тях и тяхната агресивна стратегия относно кредитирането.Това направи от своя страна банковия сектор много конкурентен и улесни достъпа до финансиране

Табл. 2. Пазарна капитализация по видове пазари

31.01.2002
40 952 029,00
51 907 669,34
136 788 075,27
229 647 773,61
923 103 933,52
1 152 751 707,13

Официален пазар А
Официален пазар B
Официален пазар С
Общо
Неофициален пазар
Общо

30.06.2002
12 641 073,40
55 862 582,42
143 198 804,74
211 702 460,56
1 077 576 686,77
1 289 279 147,33

31.12.2002
31 024 265,00
94 867 538,94
126 981 433,09
252 873 237,03
1 122 311 124,22
1 375 184 361,25

Източник: БФБ

От 2002 г. оборотите на борсата отбелязва
ежегоден ръст(табл.№3).От пазар се отписват нови 53 дружества или 11% от общият брой. На този
фон повишаването на ликвидността е по висока.Ръстът на пазарна капитализация също потвърждават тази тенденция. Тези положителни тенденции могат да бъда обяснени по няколко начина . На

първо място положителна роля изиграва макроикономическата стабилност у нас и положителното развитие на българската икономика, от една страна а
от друга страна със вероятното силно подценяване
на акции в кроя на 90-те в следствие на икономическата криза у нас.

Табл. 3. Данни за търговската активност

31.01.2002

Източник: БФБ

411 979,33
286 989,31
1 796 743,00

40 274,00
32 528,00
1 196 487,00

Брой
Сделки
11,00
51,00
459,00

14 106,20
130 559,32
1 698 314,65

724,00
24 302,00
86 036,00

2 500,98

5,00

2,00

1 796 743,00

107,00

4,00

0

0

0

221003,64

110,00

3

2 383 347,70

609 907,00

953,00

18 786 092,86

4 550 542,00

1 039,00

Оборот
Официален пазар А
Официален пазар B
Официален пазар С
Официален пазар на
облигации
Неофициален пазар
на облигации
Неофициален пазар

31.12.2002
Брой
Сделки
13,00
100,00
360,00

Брой акции

Оборот

Брой акции
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Като цяло 2003 год. е успешна за капиталовия пазар.Всички изследвани показатели повишиха стойността си през този период. Въпреки това
ролята на капиталовия пазар в финансовата система продължава да е незначителна. Към края на
2003г. пазарната капитализация на БФБ е едва
7.89% от БВП. В сравнение с останалите срани от
Централна и Източна Европа БФБ има много ниска
пазарна капитализация 1.4.млрд.евро р като след
нас е единствено Латвия 0.9 млрд.евро.Пазарната
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капитализация в Полша е 27.0 млрд.евро, Чешката
република 19.3 млрд.евро, Унгария 12.7млрд.евро,
т.н. Дори Словения която е значително по малка от
България има капитализация 5.5.млрд.евро.
Ниската ликвидност си остава основният
проблем, въпреки положителните тенденции които
се наблюдават при другите показатели. Въпреки че
има голям брой регистрирани емисии 338(спад от
5%спрямо 2002г.) ликвидните такива са много
малко.

Табл. 4. Пазарна капитализация по видове пазари

31.01.2003

31.12.2003

Официален пазар А

31 024 265,00

28 000 924,40

Официален пазар B

110 305 843,30

283 474 143,47

Официален пазар С

124 995 416,70

674 509 505,52

Общо

266 325 525,00

985 984 573,39

Неофициален пазар

1 153 867 900,15

1 763 023 633,65

Общо

1 420 193 425,15

2 749 008 207,04

Източник: БФБ

Табл. 5. Данни за търговската активност
31.01.2003
Оборот

31.12.2003

Брой лотове

Брой Сделки

Оборот

Брой лотове

Брой Сделки

Официален пазар А

0,00

0,00

0,00

47 885,34

10 166,00

23,00

Официален пазарB

387 430,25

43 703,00

148,00

1 298 881,97

445 415,00

286,00

Официален пазар С
Официален пазар на
облигации
Неофициален пазар
на облигации
Неофициален пазар

132 464,57

163 006,00

556,00

34 510 614,77

4 026 212,00

2 565,00

134 938,00

134,00

2,00

5 303 066,71

3 568,00

32,00

508819,93

367,00

7

6 208 157,57

3 201,00

26

3038924,29

661 502,00

1 317,00

8603504,8

1 384 462,00

1 683,00

Източник: БФБ

Доказателство за това твърдение е и факта,
че през м.декември половината от оборота на официалния пазар се дълги на сделки с акциите на едно дружество(„Бентонит”АД).Все пак пазарната капитализация нарасна с 98% за една година.
През 2004 г. продължи развитието на капиталовия пазар в България. Като цяло търговията беше активна, като има годишен ръст в оборота,обема на търговия и пазарната капитализация.
Пазарната капитализация на БФБ- АД достигана
10.6% от БВП при 7.9% за предходната година.Към края на 2004 г.(табл.№6), пазарната капитализация е 4 033 204 799,51 от които 1 374 876
943,62 са на официалния пазар докато през 2003

пазарната капитализация е 2 749 008 207,04 от
които 985 984 573,39 е на официалния пазар.Оборота на Борсата за годината бе 660 747 036 лева
при 176 457 031 изтъргувани лота.Това означава
увеличение на оборота с акции от 265% а обема
на търговия е нараснал с 348%. Повишената ликвидност обаче се отнася само да определени позиции а не за пазара като цяло. Поради тази причина
ниска ликвидност си остава основен проблем пред
пазара.Броят на регистрираните емисии продължава да е голям а броят на ликвидните позиции
малко(334 регистрирани и около 50-60 реално търгувани),което до някъде води до изкривена представа за реалната ситуация на пазар.

344

Мирослав Владимиров

Табл. 6. Пазарна капитализация по видове пазари

31.01.2004

31.06.2004

31.12.2004

Официален пазар А

27 564 207,90

41 982 666,40

53 424 836,00

Официален пазар B

276 874 143,47

300 465 395,23

423 328 539,23

Официален пазар С

646 896 465,43

597 780 045,67

898 123 568,39

Общо

951 334 816,80

940 228 107,30

1 374 876 943,62

Неофициален пазар

1 698 037 502,49

1 925 923 339,14

2 658 327 855,89

Общо

2 649 372 319,29

2 866 151 446,44

4 033 204 799,51

Източник: БФБ

Табл. 7. Данни за търговската активност
31.01.2004
16 297,10
859 232,11
16 033 093,01

1 833,00
316 036,00
821 715,00

669 188,87

614,00

12 310 780,92
12484298,66

Оборот
Официален пазар А
Официален пазар B
Официален пазар С
Официален пазар на
облигации
Неофициален пазар
на облигации
Неофициален пазар

31.12.2004
Брой
Сделки
13,00
273,00
2 075,00

Брой лотове

Оборот

Брой лотове

Брой Сделки

2 018,25
2 949 181,65
191 487 203,61

315,00
843 915,00
59 364 303,00

3,00
437,00
4 111,00

19,00

8 645 123,45

7 123,00

55,00

7 394,00

40

17 015 250,42

9 457,00

57

2 797 386,00

1 818,00

19080649,26

1 877 911,00

4 968,00

Източник: БФБ

Капиталовия пазар през 2005 г. не успя да
запази темпа на ръст от предходните периоди.
Безспорно най-важното събитие на пазара беше

приватизацията на БТК-ЕАД, на което се дължи и
ръста на пазарна капитализация.

Табл. 8. Пазарна капитализация по видове пазари

Официален пазар А
Официален пазарB
Официален пазар С
Общо
Неофициален пазар
Общо

31.01.2005
53 004 168,00
479 241 095,73
1 188 589 147,99
1 720 834 411,72
6 064 011 391,78
7 784 845 803,50

30.06.2005
113 699 897,35
645 816 639,66
1 178 390 108,27
1 937 906 645,28
6 535 227 706,27
8 473 134 351,55

31.12.2005
122 095 158,35
688 455 829,03
1 337 700 686,12
2 148 251 673,50
6 285 701 658,89
8 433 953 332,39

Източник: БФБ

Табл. 9. Данни за търговската активност

Официален пазар А
Официален пазар B
Официален пазар С
Официален пазар на
облигации
Неофициален пазар на
облигации
Неофициален пазар

Източник: БФБ

Оборот
6 152 475,67
3 745 694,21
13 709 284,78

31.01.2005
Брой лотове
992 276,00
806 831,00
2 115 140,00

Брой сделки
6,00
653,00
6 579,00

Оборот
22 729 843,74
8 888 493,37
44 107 202,30

31.12.2005
Брой лотове
4 249 198,00
1 539 591,00
4 960 484,00

Брой сделки
866,00
292,00
4 468,00

2 017 190,10

1 507,00

26,00

4 272 693,17

2 532,00

11,00

21 448 676,23

11 540,00

50

14 512 775,49

9 501,00

72

33744180,59

2 696 638,00

7 432,00

184592378,4

10 758 875,00

6 069,00

Оценка на ликвидноста на Българска фондова борса ...

По отношение на ликвидността, тя е висока
единствено на официалния пазар. Независимо че
там са регистрирани малък брой дружества те формират около 30% от общия брой на сделките и половината от прехвърлените лотове.
Изводи
• Ликвидноста на пазара е ниска, независимо
от видимото оживление на пазар и подем през последните няколко години.
• Капиталовия пазар остава, слабо познат, неатрактивен начин за набиране на капитал.
• Липсват достатъчен брой атрактивни за инвеститорите емисии.
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VALUATION OF THE LIQUIDITY OF BULGARIAN STOCK EXCHANGE
DURING THE PERIOD 2000-2005 YEAR
Miroslav Vladimirov
Economical University - Varna, Bulgaria

ABSTRACT
The paper has the aim to introduce the current condition and the perspectives to development the Bulgarian
Capital Market. It is a try to define the place of the capital market at Bulgarian economy in particularly at the financial
system. It is shown the fundamental function that have to be done and the part that have to take at the economy. I have
analyzed his place at the process of private property at our country.
I have described the basic trend of development the market during the past years and I have defined the challenges
in front of the integration with European Community
Key words: Capital market; effectiveness; investments

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
АНАЛИЗА НА СОФИЙСКАТА ФОНДОВА БОРСА
Красимира Стоилова, Тодор Стоилов, Златка Иванова
Институт по компютърни и комуникационни системи, БАН
Анализирани са вида на данните, в които се представя реализираната търговия на софийска фондова борса.
Определени са характеристиките, които са необходими при анализ и синтез на портфейл от ценни книги.
Представени са решения за обработване на данните при дефиниране на оптимален инвестиционен портфейл.
Ключови думи: бизнес информационни системи, електронни услуги, анализ на финансови параметри,
вземане на решения
Key words: business information systems, e-services, analysis of security financial parameters, decision making

Увод
При оптималното инвестиране на финансови
ресурси всеки инвеститор създава свой портфейл,
съдържащ възможните алтернативи за оптимално
вземане на решение. Съвременна тенденция във
финансовото инвестиране е прилагането на оптимизационни модели и използването на информационните технологии при вземането на оптимални
инвестиционни решения [1,6]. В световното информационно пространство съществуват примери за
изпълнение на оптимизационни процедури при електронното обработване на данните във финансовата област. Такава система във финансовата област
е AURORA [2]. Системата работи като съветник
на финансовия анализатор като прилага оптимизационни модели за планирането на финансови
портфейли. Системата е реализирана като многосвързана GRID архитектура на компютърни изчислителни системи, която позволява дистанционно
ползване от потребителите на оптимизационната
функционалност на програмното осигуряване.
Бързото внедряване на информационните технологии във финансовата сфера доведе до създаване на нови финансови услуги , които помагат на
финансовите анализатори за:
- бърз достъп до точната информация за състоянието на финансовия пазар независимо от големия обем данни и сложната първична обработка
на информацията;
- не налагане на големи ограничения за вида
и мощността на изчислителните ресурси, за обработка на данните.
- Финансовата консултация става достъпна до
по-голям брой потребители като on-line информационна услуга.
В резултат от използването на информационни и алгоритмични средства ще се определи найдоброто инвестиционно решение спрямо конкретните изисквания и особености на текущата финансова ситуация. Така финансовото решение се взема в реално време [3,6] независимо от големия

обем данни и сложността на тяхната алгоритмична обработка.
В доклада е разработван метод за анализ на
ценните книжа, търгувани на Българската фондова борса. Необходимо е да се оценят потенциалните приходи при инвестирането във финансовите
активи. При това трябва да се вземат в предвид едновременно неизвестността и взаимосвързаността (ковариацията) между доходностите на отделните финансови активи. В доклада са използвани
данни за сесиите на Българската фондова борса.
Разработен е метод за структуриране на тези данни със средствата на програмната система EXCEL.
Голямото разпространение на този продукт обосновава използването му и за анализ, оценка и подпомагане на вземането на решение при портфейлна оптимизация на финансови активи. Показани са
начините за начално обработване на изходните данни за получаване на оценка на финансовите параметри на активите. Използвани са вътрешно-вградените функции на EXCEL за изчисляване на доходността на активите, техния риск и взаимосвързаността на доходностите на активите. Изследването е илюстрирано за активите, участващи в сесиите на Българската фондова борса. Получени са
оценки за характеристиките на финансовите активи,
които се прилагат при анализ и портфейлна
оптимизация.
Подготовка на данните за портфейлен анализ
Теорията на портфейла е свързана предимно
с анализ на характеристиките на ценните книги, с
извършване на портфейлен анализ на множеството допустими портфейли и накрая с определяне на
оптималния портфейл чрез решаване на съответна портфейлна оптимизационна задача. Задачата
на портфейлния анализ се дефинира по следния
начин: при дадени оценки на средната доходност Еi
и риск ti на множество ценни книжа (i=1,N), как да
се определят средната доходност Ep и риска tр на
съставяните портфейли [4]. За съжаление това оз-
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начава определянето на характеристиките на много комбинации (няколко милиона), които да дефинират допустимата област от инвестиционни
портфейли. Обикновено чрез портфейлния анализ
не може да се избере единствено, най-добро решение или единствен портфейл. Но в резултат от
анализа може да се отхвърлят различни алтернативи и допустими портфейли.
В теорията на портфейла доходността на ценната книга i се оценява чрез средната доходност,
която тя е осигурявала за определен период от Ei .
При известна доходност на отделните ценни книги
Ei , i=1,…,N- брой на активите, лесно може да се
предвиди и определи и средната доходност на всеки допустим портфейл Ep [5].
За портфейлния анализ е необходима оценка
и предсказване на средните норми на възвращаемост на всяка ценна книга. Такава оценка може
да се направи директно като “средна” оценка или
да се получи като очаквана стойност от индивидуалното вероятностно разпределение на нормата на
възвращаемост на ценната книга. Освен предвидена норма на възвращаемост, е необходимо да
се определи и оцени дисперсията (отклонението)
на реалните стойности от предвидените средни
стойности. Това също може да се изчисли директно или от вероятностното разпределение на доходността на ценната книга. Следователно за оценка
на отделните ценни книги, които ще участват в портфейла е необходимо да се определят следните
характеристиките [4,5]:
• Еi е средната стойност на доходността (нормата на възвращаемост), която е очаквана и предсказана норма на възвращаемост на ценните книги i=1,…,N. Средната стойност на доходността на
актив i се дефинира като средната стойност на моментните възвращаемости Rj, претеглени чрез своята “вероятност” Рj:
(1)

Ei=

Pj Rj.

При равна вероятност на наблюдаваната извадка зависимостта е
(2)

Ei=

Rj,

където m е броят на стойностите в наблюдаваната извадка.
• τi е стандартното (квадратично) отклонение
на нормата на възвращаемост на ценни книги
i=1,N. Дисперсията (вариацията) на отклонението
на средната стойност се дефинира като средна
стойност на квадратичната разлика между моментната и средната стойност на печалбата на актив i,
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претеглена чрез съответното вероятностно отклонение Pj
(3)

τi2=

Pj (Rj – Ej)2.

При равна вероятност на наблюдаваната извадка зависимостта е
(4)

τi2=

[(Rj – Ej)2] .

• Взаимозависимостите между доходностите
на ценните книги. Tе се определят и измерват чрез
корелационни коефициенти (ковариации) [4]. Теорията на портфейла определя двойка стойности на
корелационните коефициенти за всяка двойка ценни книги. Корелацията е характеристика, която определя как може да са свързани нормите на възвръщаемост на две ценни книги. Кoрелационният коефициент е претеглената средна стойност на всички
произведения, като теглата са съответните вероятности:
(5)

ρjk =

Pr( Rj,Rk) (Rj–Ej) (Rk–Ek),

tj
tk
където Pr( Rj,Rk) е вероятността за едновременното съществуване на двойката (Rj, Rk) .
Корелацията не винаги означава силна причинно-следствена връзка. Тя показва само обхвата, при
който две доходности са корелирани и се изменят
съвместно. Корелационният коефициент определя
взаимодействието между нормите на възвръщаемост на две ценни книги. Редът на избор на ценната книга не оказва влияние върху стойността на
корелационния коефициент ρij. Следователно
ρjk = ρkj и ρjk2 = ρkj2.
Изчисляването на корелационните коефициенти за влиянието на активите помежду им се заменя от изчисляване на ковариационната матрица на
активите. Koвариацията cjk между нормите на възвращаемост на две ценни книги се дефинира, като
(6) cjk =

Pr( Rl,Rp)[(Rl–El)(Rp–Ep)], i,j =

1,…,N.
Връзката между ковариацията и корелацията
е
(7)
cjk = rjk tj tk,
като параметрите са:
Ri - моментна стойност на печалба на ценна
книга i;
Ei - средна стойност на печалбата;
COV(.) = \ cjk \e ковариационната матрицата.
Горните данни се използват за определяне характеристиките на портфейла – средна доходност
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Ep , риск на портфейла τp и ковариационната матрица на активите.
Инвеститорът ще избира портфейл, включващ
по една или повече от N ценни книги. Счита се, че
реалната норма на възвращаемост на ценните книги не зависи от размера на инвестицията, т.е. от
закупения брой ценни книги [3,4]. Портфейлът може да бъде описан чрез пропорциите, инвестирани
по всяка от ценните книги. Пропорцията, инвестирана в i-та ценна книга е xi. Трябва цялата сума на
инвестицията да е разпределена съгласно пропорциите и
(8)

xi=1,

Еp=xi.Еi,

където N е броят на ценните книги в портфейла,
xi - делът на ценни книги i в портфейла,
0 ≤ xi 1.
Инвестиционният смисъл на равенството
xi=1 се изразява в инвестиране на целия капитал.
Стандартното отклонение на портфейла в теорията на Марковиц има смисъл на риск на
инвестицията. Той се изчислява като претеглената
сума
(10)

τ p2 =

=

ϕ Vp }, Ep =

x i x j r i,j t i t j =

xi xj ci,j.
Задачата на инвеститора е да определи тези
стойности x1, x2,…,xN, които минимизират целева-

xiEi, V

p

xixjcij.

Следователно задачата за портфейлна оптимизация има формален вид:
(11) minx {–

xiEi +

удовлетворяване на ограничението

където N е броят на активите в портфейла.
Aкo xi=0, то ценна книга i не е включена в
портфейла. Отрицателна стойност на xi, означава
продажба на ценна книга i, вместо нейното закупуване и задържане. В зависимост от ситуацията това може и да не е допустимо.
При отчитане на обема инвестиции по ценни
книги xi , доходността на портфейла се дефинира
като сума от претеглените средни стойности на доходностите на отделните ценни книги. Ако с Ep се
отбележи средната доходност на портфейла, а с Еi
тази на ценна книга i, то
(9)

та функция: minx{–Ep +

xixjcij}, при

xi = 1.

Инвестиционният портфейл е специфичен метод за управление на инвестиционни ресурси, а от
там и инвестиционен риск [4]. Портфейлът е
инвестиция, при която се извършва трансформация на финансови активи. Този процес не е периодичен, а постоянен и се определя от условията на
пазара на финансовите активи. Съответно промените в портфейла трябва да се управляват и оптимизират [1]. При взимането на решение в процеса
на инвестиране и формирането на оптимален портфейл се ползва информация за състоянието на
капиталовия пазар. Но тази информация е динамична и променлива. Това изисква да се променят
и възможните инвестиционни решения и състав на
портфейла [3]. Променянето на показателите на
финансовите активи и появяването на нови активи
за инвестиране изисква пазара на активи да се следи непрекъснато и да се извършва портфейлна оптимизация. В това изследване е показан един метод за информационно и алгоритмично обработване на данните от сесиите на Българската фондова
борса. Програмната обработка на изходните данни е предпоставка за on-line следене на динамиката на изменение на пазара и оптимално вземане
на инвестиционни решения.
Структура на електронните данни от сесиите на
Софийска фондова борса
Фондовата борса съставя електронен бюлетин за всяка своя сесия. За една година се съставят 250 електронни бюлетина, които съдържат информация за движението на цените на отделните
финансови активи. Броят на предлаганите финансови активи на отделни компании за различни периоди се движи от 250 до 700 вида финансови
акции. Тези данни за финансовите активи са големи по обем. Обработването на тези данни за намиране на характеристиките за средна доходност
на активите, за техния риск и за тяхната взаимна
корелация е трудоемко. За да се следи динамика-

Приложение на информационните технологии при ...

та на измененията в характеристиките на активите
и се прави оптимално управление на инвестициите
с изменение на пазарните условия, е необходимо
началната обработка на данните и определянето на
финансовите параметри на активите, необходими
за портфейлен синтез, да се извършва с изчислителни и информационни средства. Електронният
бюлетин, издаван от борсата за една борсова сесия,
е документ, структуриран като файл на EXCEL, в
който са включени както индивидуални данни за
активите, така и стойностите на пазарните индекси SOFIX и BG40, фиг.1. За да бъдат обработени
тези данни с EXCEL, те се преструктурират. Целта
на преструктурирането е да се състави по един
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електронен лист за всеки финансов актив, който
съдържа само данните на този актив за всички сесии на борсата за определен период от време. За
създаването на един файл с характеристиките на
един актив е необходимо да се прегледат за съответната година всички сесии на борсата и ако има
данни за съответния актив, тези данни да се вземат и да се запишат в хронологичен ред в електронен масив, съдържащ данните на разглеждания финансов актив. Това е значителна по обем и трудоемка работа. В изследването е приложена вградената функция на EXCEL VLOOKUP(). С нейното прилагане се “отсява” излишната информация, когато
борсови сделки с този актив не са правени.

Фиг.1. Структура на бюлетина за активите на борсовите сесии
След преструктуриране на данните с помощта на вградената на EXCEL функция VLOOKUP() данните имат вид, представен на фиг.2
Вследствие от новата структура на данните

характеристиките на ценните книги се изчисляват
с вградени в EXCEL функции AVERAGE(), STDEV().
Това не изисква разработването на специализирани програми от специалисти, а позволява да се използва широко достъпния продукт EXCEL за подго-

Фиг.2. Подредени данни за активите по датите на борсовите сесии
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товка на данни за задачата на портфейлна оптимизация. За определяне на средната доходност на
актив i, Ei е възможно в новия подреден лист да се
използва вградената функция AVERAGE(). С прилагане на вградената функция STDEV() се опреде-

ля риска на актива τi, като числов израз от динамиката на изменение на доходността на актива спрямо неговата средна стойност. На фиг.3 е направена илюстрация на стойности за средна доходност
и риск на активите:

Фиг.3. Прилагане на функциите AVERAGE() и STDEV() на EXCEL
Изчисляването на ковариационните зависимости между активите се извършва с прилагане на вградената функция на EXCEL, COVAR(). Изчисляват
се ковариационните коефициенти на матрицата като
се оказват данните за доходността на съответните
два актива от таблицата за изменение на доход-

ността, фиг.4. Матрицата има симетрична структура и затова данните се изчисляват само за елементите над главния диагонал. По диагонала на ковариационната матрица се намира дисперсията на
всеки актив τi2, n=1,…,N.

Фиг.4. Прилагане на функцията COVAR() на EXCEL
Данните от вида на фиг.3,4 може да се обработват с програмната система EXCEL за целите на
допълнителен статистически анализ. Те може да
се използват и за решаване на задача за портфейлна оптимизация с помощта на вградената функция
SOLVER на EXCEL. Използването на функцията
SOLVER изисква финансовия анализатор да има определена подготовка за нейното ползване. При настройване на тази функция трябва да се извършат
матрични умножения при изчисляването на целевата функция на портфейлната задача (11). За намаляване на ръчните изчисления, тук се ползва вградената функция SUMPRODUCT(). Например за изN

числяване на израза Ep =

∑
i =1

xiEi се извиква фун-

кцията SUMPRODUCT(А1:АJ1; A2:AJ2), където е
прието, че векторът xi е разположен в клетки от А1
до АJ1, а съответно векторът Ei е съответно в клетки А2 до АJ2 . Аналогично за изчисляване на
N

двойната сума Vp =

N

∑∑
i =1 j =1

xixjcij се прилага два

пъти функцията SUMPRODUCT(). Настройването на
функцията SOLVER става от самостоятелно програмно меню на EXCEL. То съдържа отделни части

за указване в коя клетка е изчислена целевата функция на портфейлната задача, в коя клетка е формирано условието (8) за единство на инвестицията
и общи изисквания към задачата на оптимизация
като изискването за неотрицателност на аргументите xi . На фиг.5 е показано менюто за настройване работата на функцията SOLVER,
Вследствие от новата структура на данните
характеристиките на ценните книги се изчисляват
с вградени в EXCEL функции AVERAGE(), STDEV().
Това не изисква разработването на специализирани програми от специалисти, а позволява да се използва широко достъпния продукт EXCEL за подготовка на данни за задачата на портфейлна оптимизация. Също така, със средствата на EXCEL може да се реши и съответната задача за портфейлна оптимизация, а да не се прилагат специализирани програмни средства за решаване на оптимизационни задачи. Прилагането на алгоритмични
средства за оценка на доходността на активите е
предпоставка за бързо дефиниране и решаване на
задачата на портфейлна оптимизация, което позволява да се реализира динамичен инвестиционен
процес, съответстващ на измененията в пазара.
Изводи
Разработеният метод за използване на вгра-

Приложение на информационните технологии при ...
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Фиг.5. Настройване на функцията SOLVER за решаване на портфейлната задача
дените функции на програмната среда EXCEL позволява да се преструктурират електронните данните, предоставяни от Българската фондова борса.
Това преструктуриране не изисква специално програмно и информационно осигуряване за финансовия анализатор. В резултат от преструктурирането
се изчисляват с вградени на EXCEL функции финансовите характеристики на активите.Тези характеристики формират набора входни данни за оптимизационната задача на портфейлен синтез. В разработения метод решаването на тази оптимизационна задача също е направено в средата на EXCEL
като е приложена специализираната функция за решаване на оптимизационни задачи SOLVER. Така
с възможностите на една програмна среда като
EXCEL е проектиран и приложен метод за анализиране на данните от Българската фондова борса,
дефинирана е задача за портфейлна оптимизация
и е реализирано нейното решаване. Вследствие разпространения характер на EXCEL, разработеният
метод може да се прилага широко от финансови
анализатори, което ще подобри процеса на вземане на инвестиционни решения като се следи динамиката на изменение на финансовия пазар.

Настоящото изследване е частично финансирано по проект 1013/2005 от Националния фонд
за Научни изследвания.
Литература
1. Geoffrion, A.M., R.Krishnan. Prospects for Operations Research in the E-business Era, J. Interfaces,
31, N 2, 2001, p.6-36.
2. Pflug, G.C., A. Swietanowski, E.Dockner,
H.Moritsch. The AURORA Financial Management
System: Model and Parallel Implementation Design.
J. Anaals of Operation Research 99, N1, 2000,
p.189-206.
3. Campbell, J., G. Chacko, J. Rodriguez, L. Viceira.
Starategic asset allocation in a continuous-time VAR
model. – In: Harvard Institute of Economic Research,
Harvard University Cambridge, Massachusetts,
September 2002, 1-21.
4. Sharpe, W., Portfolio Theory and Capital Markets,
McGraw – Hill, N York, London, Tokyo, 2000.
316 p.
5. Bodie, Z., A. Kane, A. Marcus. Investments.
Naturela, Sofia, 2000. 906 p..
6. Иванова, Зл. К.Стоилова, Т.Стоилов. Портфейлна оптимизация – Информационна услуга в
Интернет. Акад.Издателство “М.Дринов”, София,
2005, 275 стр.

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR THE ANALYSIS
OF THE BULGARIAN STOCK EXCHANGE
Krasimira Stoilova, Todor Stoilov, Zlatka Ivanova
BAS - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
An analysis is performed for the business data, supplied in electronic form by the Bulgarian stock exchange. It has
been identified the financial characteristics, used for the design and assessment of portfolio of financial securities.
Several technological solutions are derived for the data treatment and for the data evaluations of the input parameters,
applied in the portfolio financial optimization.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Надежда Анастасова
Икономически институт, БАН
Туризмът се разглежда като един от най-бързо развиващите се отрасли на икономиката, който осигурява
големи валутни постъпления и трудова заетост. Доказва се, че туризма не само стана общодостъпен, но и няма
алтернатива като форма за възстановяване на силите и опознаване на света. В самия доклад се дискутират
динамичните структурни промени насочени, преди всичко към постигането на определена устойчивост в отрасъла.
Направени са изводи, затова че планирането, развитието на туристическата инфраструктура, нейното функциониране и маркетинг трябва да бъдат фокусирани върху екологичните, социалните, културните и икономическите критерии за устойчивост. В този смисъл чрез синтеза между еко- и културният туризъм се достига до
устойчиво развитие, като една от основните им роли е подпомагането на изостаналите планински и селски
райони на страната
Ключови думи: туризъм, устойчиво развитие, икономически критерии.
Key words: tourism, sustainable development, economic parameters.

“Екотуризмът е естествен избор за България
в стремежа и да развива устойчиви форми на поминък и използване на земята, като се опазват природните богатства. Интегриран с културния туризъм, той има важен принос и към опазване на културното ни наследство” се казва във визията за
екотуризма в България. Очаква се развитието на
екотуризма да допринесе за растежа на икономиката, особено на регионално и местно равнище, за
развитието на бизнеса, повишаване на социалното
благосъстояние, при което особено внимание се
отделя на опазване на съществуващите природни
и културни ресурси. Стратегията определя подходите, стратегическите цели, предвид мисията на
екотуризма, и приоритетните дейности за постигането им. Стратегическите цели са: съхраняването
на природното и културното наследство; развитието на екотуристическия бизнес; регионалното и
местното развитие; националната политика за управление и администриране на стратегията. Особена роля при съхраняването на природното и културното наследство се отделя на плановете за управление на защитените територии и културното
наследство, които да гарантират устойчивото им
използване в границите на допустимото; на подкрепата за устойчивото земеделие и горско стопанство и за дейностите по възстановяване на видове
и местообитания, които също да послужат като възможности за развитие на екотуризъм.
Понятието “устойчиво развитие” придобива
всеобщо значение след публикуването на доклада
“Нашето общо бъдеще” от Световната организация за околната среда и развитието (1988г.).
През 1972 г. в рамките на ООН е организиран семинар, на който са се обсъждали взаимоотношенията между съществуващите ресурси, околна среда и бъдещото развитие. Резултатите от този семинар, формират т.нар. устойчиво развитие.

Те могат да бъдат обобщени по следния
начин:
- Създаване на дългосрочна перспектива за
опазване на околната среда и за съхраняване на
достатъчно ресурси за бъдещите поколения;
- Определяне на необходимите ограничения,
касаещи начина на живот, с цел създаване на баланс между обществото и опазването на околната
среда.
- Активно участие на населението за постигане на устойчиво развитие.
Специалистите в областта на устойчивото развитие имат два основни подхода към проблема:
1. Подходът на запазването или “консервирането”, засягащ предимно компонентите на живата
природа, природните и исторически паметници, културното наследство и т.н.
2. Подходът на развитието, при който освен
пазарните условия се отчитат и възможните влияния и последици над околната среда.
През 1995 г. се проведе Световна конференция за устойчив туризъм, на която се взе решение
за прилагане на принципите на Бразилската конференция (1992 г.). Предложи се специфичен план
за развитие на устойчив туризъм, основан на критериите за устойчивост, формулирани по следния
начин: дългосрочно екологично равновесие, етичност и благоприятни условия по отношение на обществото в туристическата дестинация. Устойчивото развитие на туризма може да се разглежда
по два начина: в първия - да се ограничава с туризма като такъв, без да се съобразява с околната
среда, и във втория - когато се създава връзка между туризма и околната среда и нейните екосистеми. Могат да се определят четири основни
направления:
1. Развитието на туризма не бива да оказва
негативно влияние върху околната среда;
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2. Устойчивостта на туризма изисква промяна на редица аспекти от дейността на даден туристически регион, които са изцяло повлияни от човешкия фактор;
3. Основна цел на туристическото развитие не
се изразява в експлоатацията на ресурсите от страна на местното население и потребителите на
услугите, а в създаването на предпоставки за максимален ефект върху туристите при отчитане на
основните насоки за опазването на околната среда.
4. Устойчивият туризъм създава условия за
съхраняването на местните традиции и култура на
основата на благоприятните природни условия.
Създаването на съответстваща рамка за развитието на алтернативния туризъм в България изисква приемане на определена стратегия като план
за действие, включващ определянето на някои приоритетни области. Тя трябва да бъде съобразена
както с вътрешните условия в страната, така и с
тенденциите преобладаващи в ЕС и света като цяло,
по отношение на туристическия отрасъл. От своя
страна тези приоритетни дейности определят и насоките за бъдещото развитие.
Силната ориентация на екотуризма, към
принципите, ръководните насоки му определят специално място в сферата на туризма. При развитието на този вид туризъм през последните години,
се наложиха и някои основни елемента:
1. Допринася за опазването на биологичното
разнообразие;
2. Включва познавателен елемент;
3. Развива се отговорно поведение от страна
на туристите и туристическия отрасъл като цяло;
4. Туристическият продукт се предоставя от
страна на малкия бизнес, на малки групи хора;
5. Изисква най-малко потребление на невъзстановими ресурси;
6. Той се обслужва предимно от местното
население, местната собственост и бизнес, което
допринася за благополучието на хората от извънградските райони.
Традиционният поминък и културните прояви
на всеки регион допринасят за богатото фолклорно разнообразие, което определя колорита на предлаганите туристически продукти. Така се развива
регионалната идентичност. Но тези прояви, както и
характерния за всеки един регион поминък все още
на са превърнати в истински специализирани туристически продукти с роля за местната и регионалната икономика.
Допълнително предимство за България е и
фактът, че мирно съжителстват различни религии
и култури.
Особен интерес представлява и един нов вид
културно наследство – “културният маршрут”.
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Всички видове културно наследство представляват
сериозна предпоставка за разработването на разнообразни и специфични туристически продукти,
както на национално, така и на регионално равнище.
Те могат да се предлагат през цялата година. И са
обект на друга специфична форма на туризъм –
“културен туризъм”. Този вид туризъм може да бъде дефиниран като: “Отговорно пътуване, мотивирано от културно-историческото наследство и многообразието на жива култура.”
Той също, както и екотуризма, се стреми да
постигне резултат на устойчиво развитие, като не
само ползва, но и опазва своя културно-исторически ресурс. В последните години културният туризъм се развива като една от най-успешните индустрии в различни страни по света. База за неговото
развитие и утвърждаване е преди всичко потенциалът на културно-историческо наследство, което се
възприема като един от стратегическите източници за общото социално-икономическо развитие на
даден регион.
Важно е да се подчертае ролята на културните маршрути, като основна инфраструктура на културния туризъм на всички нива. Вече е в процес на
формиране на Европейската мрежа за културни
маршрути, като приоритетна програма на Съвета
на Европа и на Европейския институт за културни
маршрути. Една от основните цели е приобщаването на българските природни и културно-исторически ценности.
Екотуризмът и културният туризъм се осъществяват в среди, богати на природно или културно
наследство. Съвместно, тези два вида туризъм интегрират територии, които притежават едновременно биологично разнообразие и културно-историческо
наследство. В България има много места където
може да се наблюдава синтез между природа и
култура.
Количествените и качествените натрупвания
и особеностите на туризма предизвикаха обособяването му като динамична социално-икономическа сфера с глобална значимост и характерна институционална конкурентна борба, в която всяко
изоставане от научно-техническото развитие и новите форми на управление, маркетинг и реклама
заплашва туристическите фирми с провал. За един
продължителен период от най-новата история, включително съвременния етап в развитието на туризма,
се очертават следните тенденции:
• нарастване на търсенето на по-чести, но
по-кратки пътувания, като времето, посветено на
отдих и туризъм, има тенденция към увеличаване;
• оптимално съчетание на добро качество на
ресурсите и услугите с разумни цени. Туристическите продукти с такива качества са най-търсените
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и печелившите;
• като цяло по-бърз ръст на вътрешния туризъм;
• по-добра координация между туризма и другите стопански дейности;
• разнообразяване на туристическите оферти,
с внимание върху опазване на екологическото равновесие в посетените места;
• ускорено обновяване на туристическата материална база с цел постигане на по-високо качество на предлаганите услуги;
• грижи за подготовка на кадри и професионално усъвършенстване на туристическите кадри;
• продължава търсенето на туризъм в среда
“антиподна” на условията на живот на туриста. Това
определя доминиращо търсене на туризъм в чиста
природна среда – т.е. видове, базирани на природни рекреационни ресурси и на първо място морска
рекреация (около 2/3 от участниците в международен туризъм се насочват към морски крайбрежия);
• туристическите дестинации и особено мор-

ските курорти преживяват невиждана териториална експанзия. Почти всички крайбрежия в зоната на
умерения, средиземноморския и тропичен климат
са обхванати от туристическо развитие;
• наблюдава се повишен интерес към културно-познавателния туризъм, хоби-туризма, селския туризъм и “зелените” ваканции, лечебен туризъм на хора от “третата” възраст, екотуризъм и
т.нар. устойчив туризъм. С последните два термина се обединяват най-разнообразни туристически
дейности, съобразени с приемателния капацитет
на ресурсите и базата, и приемливи за местното
население;
• деловите посещения и срещи (бизнестуризъм, конгресен, панаирен и т.н.) са не само
източник на големи приходи, но и са твърде динамично развиващи се особено в големите градове.
Историята на туризма е съвкупност от социални, икономически, културни, политически събития,
в които основен двигател е мотивацията на хората,
изпитващи потребност да възстановяват силите си
чрез пътуване, да опознават нови места и хора.

TOURISM SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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ABSTRACT
Tourism is considered as one of the fastest developing fields of economics, which supplies high currency income
and employment. It is demonstrated that tourism has become not only generally accessible, but it also has no alternative as means for recreation and knowledge of the world. In the report the dynamic structural changes directed mainly
to the attainment of certain sustainability in this field are discussed. Conclusions have been made that planning,
development of tourism infrastructure, it’s functioning and marketing have to be focused on the ecological, social,
cultural and economical criteria of sustainability. In this sense through the synthesis of ecotourism and cultural tourism
sustainable development is achieved and one of the main purposes of this types of tourism is to aid the underdeveloped
mountain and rural regions of the country
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ТУРИЗМЪТ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ
Ивайло Иванов
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В статията се разглеждат туризма като възможност за решаване на регионалните проблеми на България. За
целта са очертани основните регионални различия, които трябва да бъдат преодолени. Чрез SWOT анализ е
направена оценка на страната от гледна точка - развитие на туризма. Средата, в които ще се развива туристическия бизнес в следващите няколко години са очертани посредством STEP анализ. Оценено е положителното и
отрицателното влияние, което туризма оказва върху отделните региони и са предложени насоки за развитие на
туризма по региони, класифициране по проблемен признак.
Ключови думи: туризъм, регионални проблеми, България, проблемни региони
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Туризмът е един от отраслите, който се развива особено динамично през последните години в
България. Това до голяма степен се дължи на макроикономическата стабилност в страната и на направените инвестиции в туристическата инфраструктура, предимно в строителство на хотели и
ресторанти. Туризмът се посочва и като приоритетен за развитие отрасъл в почти всички стратегически документи (планове и оперативни програми),
разработени и приети през последните години в
България на както на национално, така и регионално ниво.
Целта на настоящата разработка е да се представят възможностите, които туризмът предлага за
преодоляване на регионалните проблеми в България.
Задачите, които трябва да се решат са:
1. Идентифициране на регионалните проблеми чрез анализ и оценка на ресурсите и условията
за развитие на туризма;
2. Очертаване на силните и слабите страни
на Р България от гледна точка на развитие на туризма и влиянието му върху регионалното развитие;
3. Основни насоки за развитие на туризма в
проблемните региони.
Обект на изследване са областите в България,
а предмет – туристическия им потенциал. Оценката
на туристическия потенциал е направена чрез анализ на: природните ресурси и условия, трудовите
ресурси и състоянието на туристическата
инфраструктура, с помощта на икономико-статистически методи, SWOT и STEP анализ и експертни
оценки. Използвани са данни и публикации от
Националния статистически институт.
Резултатите от анализа позволят да се очертаят:
- предимствата, които отделните региони имат
един спрямо друг;

- сферите за сътрудничество между регионите;
- насоките за развитието им.
От реализирането на предложенията може да
се очаква:
- по-рационално разпределение на средствата;
- по-ефективно използване на ресурсите;
- намаляване на регионалните различия в областта на заетостта, доходите и развитието на местната икономика.
България, като всяка страна в своето развитие,
е изправена пред множество проблеми. Една част
от тези проблеми са породени от глобалните промените на света и обществото. Другата част са в
резултат на вътрешни за страната изменения. Подходите за решаването на тези проблеми обаче са
различни, тъй като една част от тях се отнасят за
цялата страна, друга част имат само регионален
характер, а трета – предполагат съвместни действия на местно и на национално ниво.
STEP анализ, предизвикателства и проблеми
Върху туристическия бизнес оказват влияние
множество фактори. Тенденциите и средата, в която се очаква да се развива туризма в България
през следващите няколко години са разгледани в
направленията: политика, икономика, социална
сфера и технологии.
Политически тенденции
Последните няколко години общото развитие
на страната е подчинено на присъединяването на
страната към Европейския съюз и изпълнение на
договореностите. През следващите няколко години
се очаква: запазване на относителната политическа стабилност, която е налице през последните
осем години; задълбочаване на борба с корупцията и реформа на съдебната система; засилване
на контрола върху управлението на обществените
фондове. В международен план влияние върху раз-
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витието на туризма в България ще продължи да
оказва нарастващата опасност от терористични
актове.
Икономически тенденции
Очакваното закриване на производства и
дейности, неотговарящи на изисквания, приети в
страните от Европейския съюз от една страна ще
създадат възможност за по-голям избор при наемането на трудовите ресурси, но наред с това е възможно да се нарушат създадени търговски и производствени връзки. Увеличение на безработицата,
в резултат на това преструктуриране е възможно
да доведе до спад в доходите на населението, а от
там и по-ниско и по-неплатежоспособно търсене
на туристически услуги. Проблеми при развитието
на алтернативните форми на туризъм (селски,
ловен, практикуване на екстремни спортове, екотуризъм и т.н.) могат да окажат нерешени проблеми в областта на: селското и горското стопанство,
управлението на водните ресурси, концесиите на
плажовете и управлението на отпадъците.
Социални тенденции
Застаряване на населението в България е трудно преодолимо в близките няколко години в
резултат, на което напрегнатостта в социалните
фондове ще се запази. Предполага се с по-бързи
темпове да се увеличат доходите на образованите
и квалифицираните работници и специалисти, което ще доведе до нарастване на търсенето на туристически услуги и повишаване на изискванията
към качеството им и към обслужващия персонал.
Възможно е и ориентиране на предпочитанията към
по-далечни и екзотични дестинации и търсенето на
нетрадиционни форми на туризъм (екотуризъм,
селски, практикуване на екстремни спортове,
религиозен, културно-исторически, хазартен и
други).
Технологични тенденции
Бързото подобряването и обновление на транспортната, електропреносната, ВиК и съобщителна
инфраструктура е поставено под съмнение заради недотам прецизните приватизационни или концесионни процедури и желанието на определени
политически, неправителствени, бизнес и други среди за преразглеждане на договорите. Нарастване
на ролята на информационните и комуникационните технологии в туристическия сектор.
Основните предизвикателства, с които трябва
да се справи страната на национално ниво са:
• отрицателният прираст на населението, породен от една страна от ниската раждаемост и високата смъртност, а от друга - от високата емиграция и ниската имиграция;

• необходимост от преструктуриране на някои сектори на икономиката с цел повишаване на
конкурентоспособността им;
• ниската производителност на труда в по-голяма част от секторите на икономиката;
• лошо състояние и не доизграденост на част
от инфраструктурата (транспортна, съобщителна
и т.н.);
• относително високите равнища на корупция
в някои сфери на управление и необходимостта от
реформирането им.
Регионалните проблеми на България са свързани с:
• голяма разлика в развитието на отделните
региони и наличие на голям брой много бедни и
изостанали региони и няколко сравнително по-богати и по-развити региони;
• голямо изоставане в социално-икономическото развитие на всички региони в страната спрямо регионите от Европейския съюз;
• концентриране на инвестициите само в отделни региони на страната – столицата, големите
градове, черноморските и планинските курорти;
• застаряване на населението, което е найясно изразено в по-малките население места и в
периферните региони на страната;
• влошаваща се образователна и квалификационна структура на населението, породена от продължителна безработица, преструктуриране на икономиката и влошеното качество на образованието;
• високи нива на безработицата в по-голямата
част от регионите;
• по-слаба интеграция на някой етнически групи.
• ограничен достъп на населението до социални и инфраструктурни услуги в някой региони.
Анализ и оценка на условията и ресурсите за развитие на туризма
Изследването е направено на две нива - национално ниво (NUTS1) и регионално (областно)
(NUTS3) като са анализирани и оценени природни
условия и ресурси, трудови ресурси и туристическата инфраструктура.
А. Национално ниво
Природни условия и ресурси
България е с благоприятно географско положение и е лесно достъпна по суша, въздух и вода.
На територията на страната се пресичат пет от
трансевропейски коридори (Коридор №10 БелградНиш-София-Пловдив-Истанбул, Коридор №4 ВидинСофия-Благоевград-Кулата-Солун, Коридор №9
Букурещ-Русе-Стара Загора-Кърджали-Александропулис, Коридор №7 по р. Дунав (Видин-Силистра),
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Коридор №8 Варна/Бургас-София-Скопие-Дурас).
България е с широк излаз на Черно море (378 км)
и граничи с втората по големина плавателна река в
Европа (Дунав) в разстояние на 470 км. Релефът е
разнообразен. Низините (0-200 м) заемат 31,5%
от територията на страната, равнините и хълмистите земи (200-600 м) – 41,0%, ниските планини
(600-1000 м) – 15,2%, средно високите планини
(1000-1600 м) – 9,8%, високи планини (над 1600
м) – 2,5%. Балансът на територията показва, че
земеделските земи са 57,4%, горските територии
- 33,5% , а водните течения и водните площи –
4,1% от общата площ на страната. Климатичните
условия са разнообразни. В различните части на
страната могат да се наблюдават преходносредиземноморски, умереноконтинентален, планински и морски климат. Средната годишна температура е 10,50С. Средната юлска температура
е между 220С и 250С за различните региони, а средната януарски – от -20С до 20С. Средната сума на
валежите е близо 700 мм, а за високите части на
планините - над 1000 мм. С изключение на р. Дунав
реките са непригодни за корабоплаване, но позволяват да се практикува спускане с лодки. Флората
и фауната са разнообразни и са едни от най-богатите в Европа. В страната има около 15000 животински вида. Регистрираните защитени растителни вида са 389, защитени животински вида са 473,
а защитени вековни дървета - 1815. На територията на страната са обособени 3 национални парка,
10 природни парка и 35 поддържани резервати.
Страната е с богато културно и историческо
наследство. Земите на днешна България са били
населени от дълбока древност, за което говорят археологичните останки и запазени архитектурни паметници и паметниците на културата и изкуството.
Инфраструктура и трудови ресурси
Транспортната инфраструктура е относително добре развита, но с лоши експлоатационни характеристики и качество. Тя включва автомобилен,
железопътен, въздушен, речен и морски превоз на
пътници и товари. Страната разполага с три международни летища за пътнически превози (София,
Варна и Бургас). Железопътната мрежа на страната включва 4259 км текущ път, от които 67,0% са
електрифицирани, а 22,2% - двоен път. Републиканските пътища с настилка са дължина от 19,3
хил. км, от които 1,7% са магистралите, 15,4 пътищата първи клас и 20,8 пътищата втори клас.
Основните морски пристанища са Варна и Бургас,
а речни - Русе, Лом и Свищов. Демографската ситуация в страната е неблагоприятна. През последните години се наблюдава отрицателен естествен
прираст (-5,2‰(2004)). Нарушена и е възрастова-
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та структура на населението. Населението в под
трудоспособна възраст е 15,1%, в трудоспособна
– 61,6%, а в над трудоспособна – 23,3%. Темпът
на демографско остаряване е 98,3%. Безработицата е 12,2% (2004). Заетите в сектора „Туризъм”
през 2004 са 10,9%. В страната през 2004 г. са
функционирали 1306 хотели, мотели, хижи и други места за настаняване, с 86 хил. стаи и 190 хил.
легла. Реализирани са над 10 млн. нощувки от чуждестранни туристи и над 3,8 млн. нощувки от български туристи.
От всичко това могат да бъдат направени следните изводи и препоръки:
- Природните условия и природните ресурси
позволяват на туристическия сектор в страната да
развива целогодишно.
- Приложимо е осъществяването, както на традиционния (масов) туризъм, така и на нетрадиционния (алтернативния) туризъм - ловен, балнеоложки, религиозен, културен, исторически, археологически, селски, практикуването на екстремни
спортове, т.н.
- Изградеността и състоянието на транспортната инфраструктура донякъде са задържащ фактор за развитието на туристическия сектор.
- Възрастовата, образователната и квалификационната структура на трудовите ресурси оказват негативно влияние върху развитието, като на
туристическия сектор, така и на туристическия
продукт.
Б. Регионално ниво
Природни условия и ресурси
България е разделена по административно-териториален признак на 28 области (NUTS3) и 264
общини (NUTS4), в които се осъществява местно
самоуправление. Гранични са 18 от 28 областите,
като 3 от тях имат излаз на Черно море, 7 – граничат с р. Дунав, а 6 – граничат с по две страни.
Основните показатели за отделните области са
представени в табл. 1.
Трудови ресурси и инфраструктура
В табл. 2. са представени основните показатели, характеризиращи трудовите ресурси, състоянието и експлоатацията на туристическата инфраструктура.
Анализът на данните показва:
- Възрастовата структура на населението е
неблагоприятна във всички региони, което може да
прояви като задържащ фактор за развитието на
туризма. Безработицата е с относително високи нива във всички региони, като само 9 са области със
стойности под средната за страната (Благоевград,
Бургас, Варна, Габрово, Кюстендил, Перник, Плов-
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Табл. 1. Основни показатели за природните условия и ресурси по области (2004)

Водни течения и
площи (%)

Валежи

Гръмотевици

Мъгла

Снежна
покривка

Облачност < 2

Общо
Видин

100.0%
2.7%

57.4%
66.9%

33.5%
24.8%

1.8%
2.5%

129

30

26

32

125

Враца

3.5%

76.3%

14.6%

1.8%

154

27

36

35

107

Монтана

3.3%

69.1%

23.4%

2.6%

137

28

46

31

109

В. Търново

4.2%

66.3%

25.1%

2.0%

129

30

18

34

97

Габрово

1.8%

52.8%

39.9%

1.0%

134

32

73

38

108

Ловеч

3.7%

54.0%

38.5%

1.0%

132

48

31

38

93

Плевен

3.9%

80.8%

9.9%

3.4%

139

29

46

35

115

Русе

2.5%

75.9%

14.6%

2.7%

121

37

29

41

106

Варна

3.4%

60.0%

28.1%

1.9%

122

34

11

19

116

Добрич

4.3%

80.3%

12.3%

0.3%

127

32

22

35

81

Разград

2.4%

72.3%

20.7%

0.7%

131

22

53

43

90

Силистра

2.6%

70.2%

22.2%

2.0%

108

29

28

29

98

Търговище

2.3%

66.7%

25.9%

1.4%

124

29

27

36

122

Шумен

3.1%

61.2%

28.9%

1.4%

135

32

32

32

100

Бургас

7.0%

51.6%

40.5%

2.4%

109

33

22

16

120

Сливен

3.2%

51.5%

39.9%

1.8%

109

29

11

7

90

Ямбол

3.0%

76.8%

15.4%

1.8%

107

25

40

12

116

Кърджали

2.9%

42.6%

46.7%

2.1%

104

32

40

26

124

Пазарджик

4.0%

35.5%

54.7%

2.6%

107

18

20

5

92

Пловдив

5.4%

57.7%

31.2%

2.9%

106

26

36

14

104

Смолян

2.9%

26.7%

65.6%

0.8%

117

19

15

27

80

Ст. Загора

4.6%

56.4%

32.3%

2.3%

100

26

23

10

89

Хасково

5.0%

57.2%

33.7%

2.2%

112

23

22

22

77

Благоевград

5.8%

35.6%

56.4%

0.8%

110

32

23

12

81

Кюстендил

2.7%

49.2%

41.7%

1.0%

111

32

46

15

70

Перник

2.2%

50.5%

38.8%

1.3%

92

2

17

47

125

София-град

1.2%

45.5%

26.6%

3.2%

133

37

13

42

96

София

6.4%

43.6%

48.3%

0.7%

135

49

34

34

103

Област

Площ (%)

Горско (%)

Брой дни с:

Земеделско (%)

Баланс на територията
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Табл. 2. Трудови ресурси и туристическа инфраструктура по области (2004)

Пренощува-ли
лица

Население (%)

В под
трудоспособна
възраст

В трудоспособна
възраст

В над
трудоспособна
възраст

Хотели (%)

Легла (%)

Общо

В т.ч. чужденци
(%)

Общо

В т.ч. чужденци
(%)

Реализи-рани
нощувки

Безработица (%)

Население (%)

Общо

12.2

100

15.1

61.6

23.3

100

100

100

49.8

100

74.8

Видин

20.8

1.5

13.7

55.2

31.1

0.7

0.2

0.5

15.6

0.2

21.4

Враца

18.1

2.7

15.9

58.2

26.0

0.5

0.3

0.3

10.7

0.2

19.3

Монтана

22.5

2.2

15.0

55.6

29.4

0.7

0.2

0.4

12.6

0.3

6.9

В. Търново

14.2

3.7

13.5

61.4

25.1

2.7

1.2

2.9

23.1

1.1

21.9

Габрово

7.2

1.8

13.0

58.9

28.2

1.8

0.8

1.8

12.4

0.7

12.6

Ловеч

14.5

2.1

15.2

56.7

28.1

2.0

0.8

1.3

4.5

0.5

5.7

Плевен

16.1

4.0

15.0

58.0

27.0

0.9

0.6

1.1

14.5

0.5

18.2

Русе

12.6

3.3

14.0

61.6

24.4

0.8

0.4

1.4

18.9

0.5

30.0

Варна

9.4

5.9

15.4

64.0

20.6

26.5

29.5

19.3

70.0

30.1

85.6

Добрич

15.4

2.7

15.9

62.2

21.9

8.5

12.8

7.3

68.4

11.6

85.0

Разград

19.7

1.8

17.5

61.2

21.3

0.4

0.2

0.4

7.3

0.1

10.7

Силистра

18.3

1.7

16.0

60.7

23.3

0.7

0.2

0.5

8.7

0.1

12.8

Търговище

25.4

1.8

17.5

59.6

23.0

0.7

0.2

0.4

10.5

0.1

17.7

Шумен

19.8

2.6

16.8

61.6

21.6

1.2

0.5

1.0

20.9

0.3

24.4

Бургас

8.9

5.4

16.2

62.7

21.0

18.8

31.5

17.5

75.9

31.8

90.4

Сливен

17.0

2.7

19.1

59.7

21.1

1.6

0.4

0.7

14.8

0.2

19.4

Ямбол

17.3

1.9

15.4

58.5

26.0

1.0

0.2

0.5

9.1

0.2

17.6

Кърджали

13.6

2.1

17.3

62.7

20.0

0.8

0.3

0.7

14.5

0.2

17.6

Пазарджик

16.1

3.9

17.0

61.5

21.5

1.7

1.0

1.7

4.2

1.3

3.9

Пловдив

10.4

9.1

14.7

62.1

23.2

2.9

2.8

7.1

32.9

3.0

35.6

Смолян

17.3

1.7

14.9

64.3

20.8

7.7

3.0

3.8

18.7

2.1

37.2

Ст. Загора

10.8

4.7

15.4

60.5

24.1

2.2

1.2

2.9

13.1

1.8

10.9

Хасково

13.8

3.5

15.1

59.6

25.3

2.1

0.8

1.2

24.0

0.5

18.8

Благоевград

8.7

4.3

16.8

63.6

19.6

3.7

2.1

3.6

33.7

1.8

45.7

Кюстендил

11.3

2.0

13.6

59.0

27.3

0.9

0.4

0.8

12.7

0.2

17.9

Перник

11.4

1.8

12.7

59.7

27.6

0.3

0.3

0.2

14.0

0.1

21.8

София-град

3.2

15.7

13.3

66.1

20.7

6.6

5.7

17.4

55.4

7.7

62.3

София

12.3

3.4

15.2

58.6

26.2

2.1

2.5

3.2

37.5

2.6

59.3

Област

360

Ивайло Иванов

див, Ст. Загора и София-град). От тях най-ниска е
безработицата в област София-град (3,2%).
- Съществува значима разлика в инфраструктурната обезпеченост между отделните региони.
Основно средствата за настанява (хотели, мотели,
хижи и къмпинги) са в областите: с излаз на море
(Варна, Бургас, Добрич); на чиято територия се намират планинските курорти (Благоевград, София,
Смолян) и с големите градове (София-град и
Пловдив). Същото се наблюдава и по отношение
на реализираните нощувки и пренощувалите лица.
Относителният дял на реализираните нощувки от
българи общо за страната през 2004 г. е 27,2%. ,
като не се наблюдава съществено отклонение на
регионално ниво.
- С големи потенциални възможности за развитие на туризма са областите от Североизточна
България. Две от тях – Видин и Монтана, граничат
с две държави и имат излаз на р. Дунав. Безработицата в тях е висока и може да се очаква да спад-

не значително с развитието на туризма и на съпътстващите му производства и дейности.
- Не пълно е и използването на ресурсите в
региони Габрово, В. Търново, Ловеч, Кърджали,
Пазарджик и Благоевград. Това са региони с относително висок дял на планините и на горските
ресурси, в които няма изградени планински курорти.
- От климатична гледна точка във всички региони на страната има подходящи условия за целогодишен туризъм. Усилията в тази насока ще намалят сезонната безработица и ще способстват за
подобряване на качеството на обслужването и насочване на вниманието и ресурсите към повишаване на квалификацията на персонала, а не към
опреснителни курсове.
SWOT анализ и влияние на туризма
Силните и слабите страни на страната по отношение развитието на туризма са представени в
табл. 3

Табл. 3 SWOT на България от гледна точка туризъм

Силни страни
1. Благоприятно географско
местоположение
2. Благоприятни климатични условия
3. Богато културно-историческо
наследство
4. Запазена и чиста околна среда
5. Запазени традиции и самобитна
култура
6. Традиционен за страната отрасъл
11. Възможности
13. Развиване на всички видове
нетрадиционен (алтернативен)
туризъм
14. Съчетаване на традиционен и
нетрадиционен (алтернативен)
туризъм
Наред с оценката на силните и слабите страни при определяне на туризма като стратегически
отрасъл следва да се отчита и влиянието му върху
социално-икономическото развитие на дадения
регион.
Положително влияние
• Създава условия за популяризиране на историческото, архитектурното и културно наследство
чрез съживяване на традиционни изкуства и занаяти,
музика, театър, обичаи и церемонии;
• Създава условия за популяризиране на природното богатство;

Слаби страни
7. Лошо състояние инфраструктурата
8. Липса на реклама на международно
равнище
9. Липса на координация в действията на
заинтересовани организации и
администрации
10. Голяма концентрация на туристическата
инфраструктура
12. Заплахи
15. Силна конкуренция на световния пазар
на туристически услуги
16. Напрегна международна обстановка и
възможност за терористични заплахи и
атаки

• Стимулира изграждането на обекти, които
подобряват качеството на средата за обитаване и
отдих;
• Стимулира изграждането и подобряването
на инфраструктурата и свързаните с това дейности;
• Увеличава заетостта и разнообразява възможностите за намиране на работа, подходяща на
физическите, образователните и квалификационните възможности на трудовите ресурси;
• Увеличава личните и семейните доходи;
Отрицателно влияние
• Увеличава антропогенното влияние върху
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средата, което може да доведе до увеличаване замърсяване на въздуха, водата, почвата и шумово
замърсяване;
• Управлението на отпадъците, транспорта и
други;
• Създава проблеми с движението и транспорта;
• Уврежда крехките среди, например водните
екосистеми;
• Поврежда археологическите и историческите места;
• Предизвиква препълване и загуба на достъп
до места за отдих и култура на местните хора;
• Предизвиква конфликти между домакините
и гостите;
• Предизвиква социален упадък, например увеличена престъпност, продажба и употреба на наркотици и упадък на семейството;
• Води до потенциално загуба на икономически изгоди, дължаща се на липса на собственост и
следователно до липса на пари, които да отиват
при местните хора;
• Предизвиква неравномерно разпределение
на пари и заетост сред обществото.
Препоръки и предложения
Туризмът не трябва да се разглежда като единствено възможно решение на регионалните проблеми на страната. При определянето му като водещ отрасъл следва да се отчита водещия регионален проблем, типа туризъм, които е пригоден
за развитие, водещия отрасъл в икономиката на
региона, изградените производствени връзки, традициите в областта на туризма и т.н.
Високо урбанизираните региони в страната,
следва да насочат своето внимание към по-ефективно използване на изградената туристическа инфраструктура и към нейното осъвременяване.
Сравнителните предимства, които те имат спрямо
останалите региони са най-вече в областта на конферентния и традиционния туризъм. Добри предпоставки има и за развитието на културно-исторически туризъм (София, Пловдив, Плевен, Видин,
Благоевград, Стара Загора, В. Търново, Шумен),
балнеоложки (София, Стара Загора, Сливен, Бургас,
Варна, Кюстендил), религиозен (София, В.
Търново), екологичен (Смолян), хазартен (София,
Пловдив, Варна, Бургас, Русе).
Депресивните региони разполагат с изградена инфраструктура, но в някои случаи неотговаряща на съвременните изисквания и на изискванията
на туризма. Работната сила е с добра образователна структура, но се наблюдава деквалификация
в резултат на продължителна безработица.
Целесъобразно е за отделни региони туризмът да
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стане водещ отрасъл (Чипровци, Елешница,
Златоград). В тези региони основния вид туризъм
може да бъде свързан с възстановяване на околната среда и нарушената екологична обстановка,
ако това е налице. Приложим е и селския (Чипровци,
Елешница, Златоград, Твърдица), както и
конферентния, културно-историческия (Чипровци,
Златоград) и ловен туризъм. За целта обаче е необходимо осъвременяване на наличната и
изглаждане, ако е необходимо на нова транспортна и съобщителна инфраструктура. Отделяне на
специално място на рекламата, както чрез традиционните способи и средства, така и чрез интернет.
Предоставяне на повече и по-актуална информация,
както и възможност за извършване на повече на
брой услуги електронно и чрез интернет.
За селските региони туризмът не е необходимо да бъде водещ отрасъл, тъй като в по-голямата
си част те не разполагат с необходимия за това
ресурс. Туризмът там може да се развива като съпътстваща дейност и като възможност за осигуряване на целогодишна заетост. Основно приложим
е селският и екологичен туризъм. За отделни региони е възможно и провеждането на ловен, културно-исторически, религиозен и балнеоложки
туризъм.
Основните предимства, които трябва да се използват от планинските региони са запазената и
чиста околна среда. Възможното съчетаване на традиционен с алтернативните форми на туризъм са
една от предпоставките за определянето на този
отрасъл като приоритетен. В много от тези региони обаче изградената инфраструктура не отговаря на изисквания за съвременен селски туризъм.
Съхранената самобитна архитектура, обичай, традиции и култура дават предимство при развиването съчетаването на културно-историческия, балнеоложки, религиозен и конферентния туризъм
(Трявна, Троян, Самоков, Елена, Копривщица, Жеравна, Банско, Котел, Широка Лъка). Неотложните
действия, които трябва да се предприемат от администрациите в тези региони е засилена реклама
и предоставяне на все по-широк кръг от услуги.
Граничните региони трябва да съчетая своята
специфична същност, тъй като те мотат да бъдат
високо урбанизирани (Русе, Варна, Бургас), планински (Доспат, Г. Делчев, М. Търново), селски
(Брегово, Кула, Свиленград, Любимец) и т.н., с уникалното си географско положение. Възможността
за ежедневен туризъм с цел търговия и хазарт
предполага наличието или изграждането на подходяща транспортна инфраструктура. Изграждането
на подходящи търговски обекти и развиването на
производства с висока степен на завършеност на
продукта са предпоставка за социално-икономичес-
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кото развитие на региона. Възможност за граничните региони е и предлагането на туристически
услуги, които имат трансграничен характер.
Големи възможности за привличане на туристи в отделните региони предлага и железопътната
мрежа на страната. Организирането на атракционни пътувания с влак е особено перспективно за
регионите, разположени по трасето на „Ориент експрес” в България (Калотина–Капитан Андреево) и
в участъците: София–Мездра, София–Копривщица,
Горна Оряховица–Стара Загора, Димитровград–
Подкова, Благоевград–Петрич/Кулата, Ловеч–Троян,
Бойчиновци-Берковица, Карнобат-Шумен/Варна и
Септември–Добринище. Това са областите София,
Враца, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Стара
Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Пазарджик,
Благоевград, Бургас, Шумен, Варна и Монтана.
Съвместната работа на местната администрация
с туристическите фирми, Българските държавни
железници и заинтересованите предприемачи ще
създаде възможност от една страна за разнообразяване на туристическия продукт, а от друга – за
развитие на местната икономика. Перспективните
региони е добре да започнат в началото с утвърдени в туристическия сектор организации и предприемачи. Това ще им позволи за усвоят добрите управленски практики в бранша и ще направи първоначалните инвестиции реално изпълними. Местната
администрация и бизнес в началото могат да насочат своите усилия към предлагане на само част от
услугите, които са включени в един туристически
продукт. Поетапното разширяване на предлаганите на туристите услуги е подход, чрез който в началото се предлагат такъв вид услуги, които не се
нуждаят от значителни по обем инвестиции и могат да бъдат поети по-лесно от местния бюджет.
Добра практика е например представяне на традиционните за региона занаяти, обичай, храна и т.н.
Успехи в това отношение, макар и с не напълно
използване на всички възможности, има в: Габрово
и представянето му като „Градът на хумора и сатирата”, Троян (керамичните съдове), Казанлък
(маслодайната роза), Трявна (дърворезбата),
Ябланица (локума) и т.н.
Създаването и популяризирането на тематични туристически маршрути е друг начин за
привличане, както на наши, така и на чуждестранни туристи. Пример за това е маршрутът „Пътят
на слънцето”, разработен от местни администрации в региона на Национален парк „Централен
Балкан”. Маршрутът обхваща общините Елена,
Трявна, Габрово, Севлиево, Априлци и Троян, които на основата на сътрудничеството си поставят
за цел запознава туристите с традициите, обичаите,
природните и историческите забележителности на

региона. На същия принцип и използвайки идеите
заложени в инициативата „100 национални туристически обекта”, похода „Ком-Емине” по билото на
Стара Планина (от връх Ком до нос Емине), похода „По стъпките на Ботев” (от Козлодуй до връх
Околчица) и регатата по р. Дунав могат да се разработят и други маршрути като:
- „Стари столици” - с цел запознаване с историческото и културното минало на България и посещение на Плиска, Преслав и Велико Търново.
Този маршрут може да бъде доразвит на „Столиците на България” като се включи в посещенията и
София;
- „Средновековни крепости” – посещение на
запазените крепости от Средновековието във Видин,
Белоградчик, В. Търново, Червен, Плиска, Преслав,
Шумен и Силистра;
- „Световно културно и историческо наследство” - с посещение на защитените от ЮНЕСКО
обекти на територията на България, а именно Несебър, Тракийските гробници при Казанлък и Свещари, Църквата в Бояна, Скалните манастири край
Иваново, езерото „Сребърна”, Мадарския конник и
Рилския манастир;
- „Земите на траките” – посещение на запазени паметници на тракийската култура с районите на Казанлък, Старосел и Татул;
- „Долината на розите” - за запознаване с технологията на отглеждане на маслодайната роза и
производството на розово масло в регионите на
Казанлък и Карлово.
- „Планината на Орфей” – популяризиране на
маршрути в Родопите;
- „Пещерите на България” – обиколка на пещерите от Северозападна България - Съева дупка,
Леденика и Магурата;
- „Манастирите на България” – обиколка и посещение на Рилския, Бачковския и Троянския манастир, както и на манастирите в района на София
и В. Търново.
Горските ресурси също предлагат големи възможности да привличане на туристи. Ловният туризъм е една от сферите, където ресурсите в отделните региони не са напълно използвани. Основно
като туристически продукт се предлага отстрел на
трофейни животни и по-рядко тяхното наблюдение
и фотографиране. Не се отчита фактът, че през
страната преминава пътят на прелетните птици (Via
Pontica) и че голяма част от тях зимуват тук. Предимство в това отношение имат регионите в близост до р. Дунав и Черно море и тези на територията, на които се намират големи водоеми, тъй
като там условия за наблюдението им в естествена среда са най-добри. Подходящо е и комбинирането с практикуване на екстремни спортове –
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алпинизъм, делтапланеризъм, планинско колоездене, спускане в бързи води.
Въз основа на изложеното да тук може да се
обобщи, че България и отделните региони разполагат със значителен потенциал и възможност за развитие на традиционния и алтернативния туризъм.
Те са една от алтернативите за решаване на регионалните проблеми на страната. За някои региони
туризма може да стане водещ отрасъл, за други
обаче е по-добре да се развива като съпътстваща
дейност. Независимо от негативното влияние, което той може да окаже върху региона, като цяло
положителните ефекти в настоящата социално-икономическа ситуация ще способстват за намаляване на регионалните различия в страната и ще решат част от регионалните проблеми. Усилията за
развитието на туризма трябва да се разпределят
между местната и централната власт. Управляващите на централно ниво е необходимо да положат усилия в рекламиране на страната като цяло,
изграждане на положителен имидж и създаване на
по-благоприятни условия за развитие на туризма.
Местната власт трябва да съсредоточи своето внимание върху популяризиране на региона, представяне на неговата идентичност и уникалност, пред-
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лагане на качествени и отговарящи на приетите
стандарти в областта на туризма услуги. Усилията
трябва да бъдат насочени от една страна към сътрудничество и създаване на регионални сдружения
за развитие на туризма и популяризиране на местната икономика, традиции, нрави, обичаи, храна и
напитки. От друга - към предлагане на самостоятелни или комбиниране в пакет на различни туристически услуги от двата и повече вида туризъм.
Това ще създаде възможност за възраждане на икономика в изостаналите региони и за намаляване
на регионалните различия в областта на доходите,
заетостта и развитието на местната икономика.
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ABSTRACT
The paper is concerned with tourism as an opportunity for solving regional problems in Bulgaria. To achieve this,
the main regional problems to be solved are outlined. An assessment of the country from the point of view of tourism
is made using SWOT analysis. The tendencies for the development of tourism as a business are presented through
STEP analysis. The positive and negative impact of tourism on a given region is assessed, and recommendations for
development of tourism by region type are made.
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МЯСТОТО И РОЛЯТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
(МСП) ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Ивайло Иванов
Лесотехнически университет - София
Повишаването на конкурентноспособността на икономика, на отделните сектори и на фирмите е определяща предпоставка за постигане на икономически растеж. То спомага и за справяне с външния конкурентен натиск
и за увеличаване на реалните доходи и жизнения стандарт. Индикация за развитие на предприемачеството са
малките и средни предприятия (МСП), тъй като те са източник на нови работни места и допринасят за засилване
на конкуренцията. В доклада се прави сравнение на малкия и средния бизнес на регионално ниво, въз основа на
който се правят изводи по отношение на ролята им за развитието на изостаналите региони. Малкият и средният
бизнес би спомогнал за устойчивото и балансираното развитие на страната в териториален аспект, ако усилията
на правителството, местната администрация и неправителствените организации насочат своите усилия за създаване на благоприятна среда за развитие на МСП. Основните насоки за това са: повишаване достъпността до
финансиране на дейността и за стартиране на самостоятелен бизнес; обучение и консултантски услуги; стимулиране на дейности и създаване на работни места в изостанали, депресивни, планински и гранични райони, и др.
Ключови думи: малки и средни предприятия (МСП), регионална политика, регионално развитие, райони за
планиране, България
Key words: small and medium-sized enterprises (SMEs), regional policy, regional development, planning regions,
Bulgaria

Повишаването на конкурентноспособността
на икономика, на отделните сектори и на фирмите
е определяща предпоставка за постигане на икономически растеж. То спомага и за справяне с
външния конкурентен натиск и за увеличаване на
реалните доходи и жизнения стандарт. Индикация
за развитие на предприемачеството са малките и
средни предприятия (МСП), тъй като те са източник на нови работни места и допринасят за засилване на конкуренцията.
Целта на настоящата статия е да се направи
оценка доколко МСП могат да спомогнат за регионалното развитие на България и да намалят регионалните различия. Това се постига чрез сравняване на основни показатели за МСП в отделните
региони. Обект на изследване са МСП, а предмета
на изследването – мястото и ролята на МСП в местната икономика.
В анализа са използвани са данни от Националния статистически институт (НСИ).
Методологични бележки
Съгласно законодателството на страната ка-

то МСП се определят тези предприятия с персонал
до 249 души. МСП се подразделят на микро предприятия с персонал до 9 души, малки предприятия
– с персонал от 10 до 49 души и годишен оборот
не по-голям от 7 млн. EUR и средни предприятия –
с персонал от 50 до 249 души и оборот до 40 млн.
EUR. Анализът е направен на три нива – национално (NUTS1), райони за планиране (NUTS2) и регионално (областно) (NUTS3). Критерият, по който
МСП се групират в отделните региони е мястото
на административна регистрация. Причина за това
са трудностите при разграничаване на наблюдаваните показателите между регионите в случаите, в
които МСП предприятие осъществява своята
дейност не в един, а в няколко региона.
Обща характеристика на МСП на национално ниво
Броят на МСП в България бележи ръст през
последните години. Делът им спрямо общия брой
предприятия е над 99%. В периода 1997-2004 броят на МСП нараства от 187,8 хил. на 247,1 хил.
или с 31,6% (Табл. 1.).

Табл. 1. Темпове на прираст в броя на МСП в периода 1997-2004 г. (верижни индекси)

България
МСП
Микро фирми (до 9)
Малки фирми (10-49)
Средни фирми (50-249)

1998/1997 1999/1997 2000/1997 2001/1997 2002/1997 2003/1997 2004/1997
1.084
1.112
1.183
1.189
1.174
1.280
1.315
1.084
1.112
1.184
1.190
1.168
1.274
1.316
1.083
1.111
1.181
1.181
1.158
1.258
1.271
1.127
1.186
1.306
1.405
1.534
1.781
2.152
1.011
0.957
0.990
1.022
0.640
0.683
1.191
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МСП осигуряват над половината от заетостта
в нефинансовия сектор за страната. Докато през
1999 г. броя на заетите в МСП е 52,5% от общия
брой заети, то през 2002 г. МСП осигуряват работа на 66,9% от заетите. Добавената стойност, създадена от тях през 2002 г. е 3,98 млрд. лв. по текущи цени, което е с 14,6% повече в сравнение с
2001 г. Техният принос в създадената добавена
стойност през 1999 г. е 31,2%, през 2001 г. –
34,4%, а през 2002 – 36,8%. Най-привлекателен
за развитие на малкия и среден бизнес е секторът
“Търговия”, следван от “Преработваща промишленост”. Средно за периода 1999-2002 г. с търговия
се занимават 51,1% от всички МСП, в сектора
„Преработваща промишленост” – 11,1%.
Характеристика на МСП на ниво райони за планиране и на ниво област
Районите за планиране в България са 6 и са
създадени със Закона за регионално развитие. Те
отговарят по класификацията на Евростат на региони от ниво NUTS2 и по своята същност са територии за планови провеждане на регионална политика.
Структурните характеристики на МСП по райони за планиране разкриват твърде големи регионални различия. Югозападният район за планиране е най-привлекателен в териториален аспект. С
най-нисък принос в характеристиките на МСП по
райони за планиране са Югоизточният и Северозападният, като различията между тях са от два до
пет пъти, а различията между Северозападния и
Югозападният са от 6 до над 20 пъти. В Северозападния район се намират едва 4,7 на сто от МСП,
заети в тях са малко над 4% от общия брой заети в
МСП за страната. Докато в Югозападния се намират близо 1/3 от малките и средните предприятия
и 1/3 от заетите. По отношение на оборота водещ
е също Югозападния район. В него се реализира
близо половината от оборота на МСП за страната.
Средният оборот на едно предприятие, показва, че
най-висок среден оборот от едно МСП се осъществява в Югозападния район близо 300 хил. лв., а
най-нисък е средният оборот, осъществен от МСП
в Северозападния район около 80 хил. лв..
Югозападният район произвежда над 50% от
продукцията; генерира се около 50% от добавената стойност; привлича 50% от брутните инвестиции в дълготрайни активи и концентрира над 45%
от дълготрайните материални активи на малкия и
средния бизнес в страната. На другия полюс е
Северозападният район, в който се реализират само 2% от оборота на МСП. Почти незначителен е
и делът им в брутната добавена стойност (около
3%). Сред показателите за сравнителната конкурентоспособност на предприятията между отдел-
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ните райони отново се забелязва поляризация. Найдобре изразена е поляризацията по показателя производителност на труда. С най-ниски нива и в трите групи на МСП е Северозападният район (около
2400 лв.), а най-висока е производителността в
Югозападния район (близо 5000 лв.).
Различията в показателите на МСП в регионален аспект са още по-ясно изразени на ниво област (табл. 2).
Основни изводи
- В преобладаващата си част МСП са с не повече от 10 заети и през 2004 г. съставляват 91,1%
от всички предприятия в страната. На второ място
са малките предприятия (с персонал от 11 до 50
заети), чийто дял е 6,8%. Предприятията с персонал между 51 и 250 заети са само 1,1%.
- Тенденцията към увеличаване на малките и
средните предприятия в периода 1999-2004 е към
увеличение, както за микропредприятията, така и
за малките и средните.
- Структурното преразпределение на малките и средните предприятия по райони за планиране
е слабо. Основно този процес се наблюдава в Южния
централен и Югоизточния район.
- Най-висок е темпът на увеличение на броя
на МСП в областите от Северозападния район за
планиране (Видин, Враца, Монтана), но въпреки това там гъстотата е най-ниска. Други райони със
значително увеличение на броя на МСП са
Югозападният (София-град, София, Благоевград,
Перник, Кюстендил) и Северния централен район
(Русе, Плевен, Габрово, Ловеч и В. Търново).
Успоредно с това в тях се наблюдава и повишаване на гъстотата им до най-високите стойности за
страната.
- В значителна част от областите (близо 40%)
в периода 1999-2002 се наблюдава намаление на
фирмите. Намалението за областите Добрич,
Ямбол, Стара Загора, Хасково и Видин е между 10
и 40%, като с най-висок отрицателен прираст е област Добрич.
- Близо 50% от МСП извършват предимно търговска дейност, ремонт на автомобили и битова
техника. На следващо място са преработващата
промишленост, дейностите, свързани с операции
с движимо и недвижимо имущество, бизнес услуги,
хотелиерство и ресторантьорство.
- Непрекъснато нараства ролята на МСП при
осигуряване на заетостта в страната. За периода
1999-2000 г. работещите в МСП от 46,6% нарастват до 54%.
- Балансът между заетостта в МСП и икономически активното население в районите за планиране е относително добър и хармоничен. Най-до-
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Табл. 2. Основни показатели за МСП по области за 2004 г.
Области

Предприятия
(%)

Гъстота
(брой)

България
Видин
Враца
Монтана
Велико Търново
Габрово
Ловеч
Плевен
Русе
Варна
Добрич
Разград
Силистра
Търговище
Шумен
Бургас
Сливен
Ямбол
Кърджали
Пазарджик
Пловдив
Смолян
Стара Загора
Хасково
Благоевград
Кюстендил
Перник
София-столица
София

100.0
1.2
1.7
1.6
3.3
2.1
1.9
3.6
3.6
7.9
1.4
1.4
1.7
1.3
2.1
7.0
2.3
1.8
1.6
3.1
9.7
1.8
4.6
3.5
4.4
1.8
1.6
18.9
2.9

66
53
49
52
66
79
70
69
80
72
38
55
58
52
60
81
68
58
49
54
70
62
55
63
58
67
59
77
59

Нетни
приходи
(%)

Заети
(%)

Дълготрайни
материални
активи (%)

Рентабилност на
продажбите (%)

Добавена
стойност на 100
заети (%) (2002)

100.0
0.4
1.4
0.6
2.3
1.3
1.2
2.2
2.5
7.3
0.9
0.6
1.2
0.6
1.3
5.4
1.1
0.9
0.5
1.7
7.9
0.6
4.2
1.7
1.9
0.8
1.2
44.7
3.4

100.0
0.8
1.9
1.4
3.3
2.2
1.8
3.2
3.5
6.5
1.2
1.1
1.9
1.3
1.9
5.6
1.9
1.3
1.4
2.9
9.1
1.6
5.0
2.7
4.5
1.8
1.5
25.8
2.7

100.0
0.5
4.8
0.5
1.8
1.3
1.0
1.6
2.0
8.1
0.7
0.6
1.8
0.6
1.3
6.4
1.4
0.6
0.6
1.5
6.6
0.8
5.8
1.3
2.0
1.1
1.1
40.7
3.4

3.34
0.12
-3.92
0.90
1.46
2.35
1.72
1.27
2.99
5.68
3.11
1.96
3.85
2.67
0.54
2.03
3.95
2.17
-0.64
3.45
1.79
2.90
2.66
3.52
2.53
3.85
4.37
4.29
1.88

100.0
0.6
1.0
0.8
2.8
2.0
1.5
2.6
3.5
7.7
2.2
1.0
1.4
1.2
1.8
4.8
1.5
1.1
0.8
1.7
8.4
1.1
3.5
2.7
3.3
1.0
1.8
35.8
2.4

бър е балансът в Северозападния, Северния централен и Югозападния район, а Южния централен
район – най-нисък.
- Средният размер на предприятията се запазва относително постоянен и осигурява работа средно на 8 души. Като вариацията на този показател
за фирмите с брой на персонала до 100 заети е
изключително слабо.
- Микропредприятията реализират оборот
средно 50 хил. EUR, малките – 500 хил. EUR, а
големите – 1200 хил. EUR.
- МСП в периода 1999-2004 създават все поголям дял от произвежданата добавена стойност.
Докато относителният дял през 1999 г. е 31,2%,
то през 2002 г. вече е 36,8%, а през 2004 г.
38,7%.

Всичко това ни дава основание да смятаме,
че малките и средните предприятия могат да се
превърнат в един от ключовите фактори за развитие на регионите в България и за преодоляване на
регионалните диспропорции.
Малкият и средният бизнес би спомогнал за
устойчивото и балансираното развитие на страната в териториален аспект, ако усилията на
правителството, местната администрация и неправителствените организации насочат своите усилия
за създаване на благоприятна среда за развитие
на МСП. Основните насоки за това са: повишаване
достъпността до финансиране на дейността и за
стартиране на самостоятелен бизнес; обучение и
консултантски услуги; стимулиране на дейности и
създаване на работни места в изостанали, депресивни, планински и гранични райони, и др.
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PLACE AND ROLE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES)
IN VIEW OF BULGARIA’S REGIONAL DEVELOPMENT
Ivaylo Ivanov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
An important factor in achieving economic growth it is to improve the competitiveness of the economy, its
various segments and the companies themselves. This also facilitates coping with the external competitive pressure as
well as for increasing the real income and standard of living. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are indication
for the development of the entrepreneurship since they create employment and contribute to the strengthening of the
competitiveness.
The small and medium-sized business would facilitate the sustainable and balanced development of the country
in territorial aspect if the efforts of the Government, local administration authorities, and the non-governmental organizations are directed towards the creation of a favorable environment for the SMEs development. The main directions
therefore are: easier access to funds for the activities and for start-up of independent businesses; training and consulting services; encouragement of activities and creation of new jobs in undeveloped, depressive, mountainous, and
borderline regions, etc.
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ПРИОРИТЕТИ И КЛЮЧОВИ ПРОГРАМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ(СИРП)
Добрин Добрев
Икономически университет – Варна
Балансираното регионално развитие е основополагаща политика на ЕС, коeто е концентриран израз на
интеграционния процес и се основава на принципа на взаимната солидарност и подкрепа.
Ясно формулираните приоритети, стратегиите и целите заложени в програмите за развитие и реализирани
чрез конкретни проекти, ще дадат възможност СИРП да се превърне в проспериращ европейски регион с високи
и устойчиви темпове на икономическо развитие и жизнен стандарт.
Ключови думи: приоритети, програми, развитие;
Key words: priorities, programmes, development;

Целта на настоящия доклад е да характеризира програмите в контекста на регионалното
развитие, както и да изведе приоритетните направления и програмите за развитие на СИРП.
Програмата представлява съвкупност от
проекти, участници, финансови средства, обединени за решаване на определена цел/приоритетно
направление. Това работно определение показва
“обхватността” на понятието програма от където
логично възниква въпроса, може ли да се определи предел за размера на програмата, чиито надхвърляне ще доведе до покачване на общите разходи и ще направи програмата нереализуема или частично ефективна. Ние застъпваме идеята, развитието на различните териториални единици да се
осъществява чрез разработването на програма или
програми съдържащи оптимален брой проекти, чрез
които да се постигат множество цели в приоритетни и стратегически направления.
Основните цели, обхватът, задачите и механизмите за изграждане и реализиране на дадена
регионална програма са конкретизирани и могат
да бъдат формулирани в някои основни постановки.
В съдържанието на всяка регионална програма е
необходимо да бъдат застъпени следните основни
положения.
А. Да се обоснове необходимостта от разработване на програма, нейния обект, обхват във времето и територията, както и субектите за нейната
реализация.
Б. Изработване на характеристики и оценка
на ресурсния потенциал на съответния регион като
изходен момент за всяка програма. Ресурсния потенциал съдържа:
• икономическа оценка на природния комплекс;
• демографска среда;
• оценка интелектуалния потенциал на тери-

торията-възможности за внедряване на технологии
и техника;
• финансов потенциал – оценка на наличните
финансови ресурси, възможностите на територията и органите на управление при обезпечаване на
собствени инвестиции и евентуалния обем и структура на очакваните външни инвестиции.
В. Инфраструктурен потенциал на територията и неговото значение при разработване на регионални програми. Логично е ресурсното осигуряване на регионалната програма да съдържа анализ и оценка на съществуващата икономическа база
на територията по отношение на:1
• материално производство (индустрия, земеделие, строителство, транспорт, съобщения);
• обслужваща сфера и нейната степен на изграденост и възможност за задоволяване наличните и перспективни потребности на територията;
• форми на собственост, териториално стопанство и тяхното съотношение;
• анализ и оценка на икономическите и финансови резултати от досегашното развитие на териториалното стопанство.
Г. Специфични изисквания и особености при
разработване на програми, свързани с конкретна
политико-икономическа ситуация:
• преструктуриране на регионалната икономика на териториална, технологично и отраслово
ниво;
• стратегии и приоритети за развитие на общинската икономика;
• инвестиционни програми и възможности за
създаване на нови форми за икономизиране на регионалното стопанство (свободни зони, технополиси, предприемачески зони и т.н.);
• регионална приватизация – необходимост,
обекти, етапи на приватизация, избор и обосновка
на форми, очаквани финансови резултати и соци-

1 Генешки, М.Регионална икономика. ТракияМ, 2000г.,с.185
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ални последици;
• оценка на инфраструктурата и определяне
на инфраструктурните потребности на територията,
като се използват действащи нормативи, достигнато равнище и оптимални потребности.
Освен икономически, във всяка регионална
програма се реализират полезни резултати в социалната и екологичната сфера. Поради обективното
преплитане на социални, икономически, финансови,
екологични и административно-управленски цели,
регионалните програми имат комплексен характер.
Това налага в регионалното програмиране да се
използват съвременни методи и многоцелева
оптимизация.
Приоритети и програми за развитие на СИРП.2
Базирайки се на идентифицираните дефицити и нужди на развитието и необходимостта от засилен принос към конвергенцията с европейските
райони са определени три стратегически цели на
развитието и реализиращи ги седем приоритета.
Стратегическа цел 1: Развитие на динамична
икономика, основана на конкурентноспособност и
иновации
Стратегическа цел 2: Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски стандарти на заетост и жизнена среда
Стратегическа цел 3: Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и териториалното сътрудничество
Главен източник на реална конвергенция и догонването на европейските райони е икономическият растеж и бързото и мащабно повишаване на
конкурентоспособността на българската икономика. Особено важно е в средносрочен план българската икономика да има структура, създаваща висока добавена стойност, и конкурентноспособност,
която позволява значими и стабилни експортни и
инвестиционни потоци. Това е и главната стратегическа цел на развитие на Североизточния район, а
именно постигане на динамично икономическо
развитие, основано на конкурентноспособност и иновации чрез привличане на инвестиции и инициативи,
ефективно реализиращи местните потенциали, при
удовлетворяване на изискванията на ЕС за околна
среда.
Тази цел ще се реализира чрез три основни
взаимноинтегриращи се приоритета. Първият е насочен към създаване на бизнес среда, силно подкрепяща всички сектори на икономиката и привли-
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чане на нови инвестиции, с основен акцент върху
диверсифицирана и технологична промишленост.
Другите два приоритета са насочени към подпомагане на развитието на двата структуроопределящи
сектори на икономиката в Североизточния район –
аграрен и туризъм, за които районът се определя
с най-благоприятни предпоставки и ресурси в
страната.
Приоритет 1 – Подкрепа за икономическо
развитие, основано на растеж и заетост.
Североизточният район има благоприятни възможности за интензивно развитие на икономика,
базирана на стратегическото му местоположение,
силните му позиции в туризма, утвърден аграрен
сектор, развита индустрия, високо образователно
равнище на населението и наличие на научен потенциал. Тези възможности все още не са пълноценно оползотворени, поради наличието на редица
ограничители. Обект на този приоритет са част от
бариерите, които могат да бъдат преодолени на регионално и местно ниво.
Специфичните цели3 и мерките, предлагани в
рамките на този приоритет, са ориентирани главно
към обща подкрепа на бизнеса и, в частност, към
развитието на индустриалния сектор като основа
за устойчива регионална икономика. Те следва да
въздействат върху цялостната среда, така че тя да
стане привлекателна за нови инвестиции за разширяване и обновяване на съществуващите и развитие на нови бизнес дейности. Това ще създаде възможност за разкриване на нови работни места и
генериране на доходи, повишаващи жизнения стандарт на населението в района.
Специфична цел 1.1: Развитие на активна бизнес среда
Специфична цел 1.2: Изграждане на иновационен капацитет и насърчаване на научното и технологичното развитие в района
Специфична цел 1.3: Развитие на инфраструктура, допринасяща за конкурентоспособността на
района
Приоритет 2 – Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор, съживяване на селските райони
Североизточният район за планиране има утвърден аграрен профил с нарастваща значимост в
структурата на икономиката му. Развитието на района ще се обляга на аграрния сектор и през плановия период до 2013 г. Тази икономическа и социална опора се гради върху богат природен
ресурс, добри традиции, човешки потенциал и въз-

2 Използвана е информация от работния вариант на Плана за развитие на СИРП.
3 Поради ограничения характер на изследването специфичните цели ще бъдат само маркирани, без да се
влиза в конкретиката на мерки и дейности.

370

Добрин Добрев

можности за повишена ефективност. Оценен от позицията на съвременните критерии и изисквания на
ЕС, аграрният сектор на района съдържа много недостатъци и в същото време, значими неизползвани потенциали.
Целите и мерките се насочват в 2 основни
направления:
1. Преодоляване на недостатъците - ниска добавена стойност, слаба организираност и пазарна
инфраструктура, слабо присъствие на научно
обслужване, ниска ефективност;
2. Разширяване на комплекса от дейности
(оползотворяване на ресурси) – модерно животновъдство, увеличаване на трайните насаждения
(лозя, овощни градини), поливно земеделие, интензивно зеленчукопроизводство, биологично земеделие, преработващи предприятия, екологизация
(НАТУРА 2000), включване на алтернативния туризъм като съпътстваща дейност, създаване на
клъстер “храни и напитки”.
Крайната цел в развитието на аграрния сектор и селските райони е да се постигнат нови качества – конкурентноспособност, интензификация,
устойчивост, собствена “физиономия/имидж” .
Предложените специфични цели и мерки в изпълнението на този приоритет отчитат приоритетите и мерките на предложения проект на Оперативна
програма за развитие на селските райони, която
се базира на проекторегламента на Европейския
селскостопански фонд за развитие на селските райони (ЕСФРСР), финансиращ 2-рия стълб на
Общата селскостопанска политика на ЕС.
Специфична цел 2.1. Повишаване конкурентоспособността на аграрния и горски сектор
Специфична цел 2.2. Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване качеството на
живот в селските райони
Специфична цел 2.3. Рибарство, аквакултури
и интегрирано управление на крайбрежните риболовни зони
Приоритет 3 – Постигане на качествен и атрактивен туризъм и териториално балансиране на
туристическото развитие в района.
Макар и да е сред най-динамично развиващите се отрасли на СИРП, туризмът е обременен с
пределна концентрация в Черноморското крайбрежие и силно доминиращо предлагане на продукта
“морски ваканционен туризъм”, подчертана сезонност и неразвити форми на алтернативен туризъм.
В допълнение, планирането, информационното осигуряване и развитието на отрасъла като цяло, не е
координирано и съобразено с принципите на устойчивото развитие. Последните тенденции за раз4 На Министерство на земеделието и горите

нообразяване на предлагането чрез включване на
алтернативни форми на туризъм, са все още спорадични и необвързани в единни, конкурентноспособни продукти.
Оценката на потенциалните и реалните туристически ресурси показва, че туристическото предлагане може да покрие много по-голяма част от
територията на района, както и много по-дълъг
сезон. За целите на туристическото планиране би
било удачно районът да бъде разделен условно на
две зони – “Черноморска дестинация” (крайбрежната ивица с ширина 5-10 км) и “буферна зона”
(останалата част от територията – части от
Добруджа, Лудогорието и Предбалкана). Целта е
от зона за обогатяване на основните продукти в
Черноморската дестинация, “буферната зона” (вътрешността на плановия район) да защити собствен
пакет от цялостни туристически продукти.
Във връзка с това е необходима ефективна
подкрепа за отдалечени от крайбрежието територии с богат туристически потенциал. Ще се търси
прилагането на нови модели за развитие на устойчив
туризъм, включващи опазване и експониране на природното и културното наследство (селски туризъм,
еко-туризъм, етно-туризъм, културен туризъм и
други). По този начин развитието на туризма ще се
ориентира към подобряване на съществуващите и
създаване на нови туристически продукти. Това ще
съдейства и за удължаване на туристическия сезон и за преодоляване на подчертано сезонния характер в използваемостта, както и за повишаване
на заетостта.
Мерките по този приоритет трябва да бъдат
обвързани с мерки по други приоритети, като например развитие на основната инфраструктура,
опазване на природното и културното наследство,
естетизиране на средата в зоните на туристическите потоци. Следва да се акцентира върху добрата промоция на интегрирания туристически продукт,
създаването на информационни мрежи и центрове,
обслужващи туризма и туристическия клъстер, повишаването на квалификацията и нивото на кадрите,
заети в туризма в общините с туристически
потенциал. Изпълнението на мерките в рамките на
този приоритет е в тясна координация и с политиката за развитие на селските райони4 .
Специфична цел 3.1. Подобряване на туристическото развитие на морското крайбрежие.
Специфична цел 3.2. Активизиране на туристическото развитие в цялата територия на района.
Специфична цел 3.3. Информационно, институционално и кадрово осигуряване на туристическото развитие в района.
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Приоритет 4 – Повишаване потенциала на човешките ресурси, социална и образователна
инфраструктура.
Необходимостта и важността на инвестициите в човешки капитал е призната цел на Лисабонската стратегия. Доказано е, че най-продуктивните
видове инвестиции включват технологично-свързани умения в широк сегмент от населението, подкрепа на обучението “цял живот”/продължителното
обучение и подобряване на условията за натрупване на изследователски-свързан човешки капитал.
Подобни мерки досега са намерили изключително
слаба реализация в страната и Североизточния район за планиране и дори по-скоро липсват, което
намира отражение в изоставащото равнището на
производителност на труда и ниската конкурентноспособност на икономиката.
Ниското ниво на разходите за образование
през последните години се отрази върху повишаването на неговото качество и способността му да
отговори на предизвикателствата на съвременната икономика.
От важно значение са структурните интервенции, които ще се насочат към разширяване обхвата и качеството на политиките на пазара на труда
за преодоляване на значителното изоставане в равнището на заетост в района и особено в отделни
негови области и общини. Те следва да се ориентират към подкрепа на групите с най-ниска възможност за включване в пазара на труда като младежи, групите в неравностойно положение и дългосрочно безработните. Освен обучение и преквалификация, както и консултантски и информационни услуги, подкрепа заслужават и други активни
политики на пазара на труда, в т.ч. за предприемачество.
Укрепването на човешкия капитал и подобряване качеството на живот водят да социално сближаване и повишаване привлекателността за обитаване на всяка териториална общност. Общият
ефект е не само в икономическото развитие, свързано с растежа, заетостта, доходите и грижите за
населението, но и в утвърждаването на традиционните сравнителни предимства на Североизточния
район за планиране по линия на човешкия потенциал и качествена социална и образователна инфраструктура.
В рамките на Североизточния район за планиране, човешките ресурси в областите и общините
са с различни количествени и качествени характеристики. Вътрешнорегионални различия се наблю-
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дават и в социалната и образователна инфраструктура на района.
За ангажирането на човешкия ресурс, ограничаване на миграцията и развитие на социалната и
образователна инфраструктура специфичните цели са:
Специфична цел 4.1. Подобряване достъпа до
образование и обучение с ново качество и насърчаване на заетостта.
Специфична цел 4.2. Повишаване качеството
на живот чрез инвестиции в социални дейности.
Приоритет 5 – Екологизация на средата и устойчиво градско развитие.
Специфична цел 5.1. Развитие на екологична
инфраструктура.
Специфична цел 5.2. Интегрирано градско
развитие, подобряване на градската среда и стимулиране на малките градове в селските райони.
Приоритет 6 – Повишаване на административния и проектен капацитет и развитие на модерни форми на услуги.
Важността на приоритета се засилва от необходимостта да се постигне по-добра координация,
партньорство и придобиване на умения при програмирането, усвояването и работата с националните
и европейските структурни фондове.
В рамките на приоритета ще се укрепва и капацитетът за подобряване на предоставяните услуги от областните и местните администрации за
физически и юридически лица, в т.ч. подкрепа за
основни и ключови услуги.
Специфична цел 6.1. Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на плановите документи и развитие на проектен капацитет.
Специфична цел 6.2. Подобряване на услугите от областните и местните административни
структури.
Приоритет 7 – Развитие на териториално
сътрудничество.
Специфична цел 7.1. Развитие на сътрудничество с европейските региони.
Разработените и вече одобрени от правителството регионални планове за развитие,по мнение
на специалистите са амбициозни и включват
всичко, което е необходимо да се направи. Но това каква ще бъде подкрепата на ЕС в районите за
планиране по приоритети се дава с Оперативна
програма за регионално развитие (ОПРР). Оперативните програми ще управляват приложението на
структурните фондове след 2007г.5 В края на

5 За периода 2007-13г. на България се предоставя възможност да усвои около 11,7 милиарда евро по
линия на структурните фондове на ЕС и под формата на сел. стоп. субсидии(в сумата се включва и националното съфинансиране). За програмата “Регионално развитие” са предвидени 2,14 млрд. евро.
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2005г. Министерски съвет прие работен вариант
на оперативни програми. Те са по логиката на всички програми от ЕС, а именно- секторните програми:
- регионално развитие;
- транспорт;
- околна среда;
- развитие конкурентоспособността на българската икономика;
-развитие на човешките ресурси.
Като особено важна и определяща за останалите, самостоятелно е изведена регионална оперативна програма административен капацитет.
Необходимо е да направим уточнение относно районите за целенасочено въздействие(РЦВ).

ЕФРР не дефинира точно така интервенцията по
РЦВ. В регламента на фонда те не са посочени, но
философията на регионалното развитие е да постига балансираност и това изисква инвестиции там,
където не достигат, за да може да има догонване.
Анализът на СИРП показва добре изразени
тенденциите в своето развитие. Същевременно се
установиха проблеми, които са общи за всички региони в страната. Изведените визия и приоритети
показват желаните промени, а добре разработената стратегия и структурните програми могат да доведат до качествено нови нива на развитие.
Съдържателното изпълнение ще се осъществи чрез
конкретните мерки, дейности и проекти.

PRIORITIES AND KEY PROGRAMS FOR STABLE DEVELOPMENT OF NEPR
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ABSTRACT
The clearly defined priorities, strategies and goals, set in the programs for development, and realized through
concrete projects, will give an opportunity NEPR (north-eastern planning region) to become a prospering European
region with steady and high rate of economic development and standard of living.
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Направен е подробен картографски анализ на 51 броя цветни карти на регионите в 25-те страни-членки и
двете страни кандидат-членки на Европейския съюз, публикувани в специалното издание на ЕВРОСТАТ „Региони:
Статистически годишник 2004”. Картите са тематични и отразяват данните на регионалната икономика – за
населението, селското стопанство, регионалния БВП (Брутен Вътрешен Продукт), бюджета на домакинствата,
регионалния пазар на труда, структурната бизнес статистика, здравеопазването, туризма и статистиката на
населените места.
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Въведение
В Европейския съюз (ЕС) съществува разбирането, че регионалните различия в икономиката са
еднакво важни с националните различия между
страните-членки и страните кандидат-членки на ЕС.
Развитието на регионалната икономика налага отлично и многостранно познаване на всеки регион
[3, 4, 5].
Крайъгълен камък на Европейската регионална статистика е специалното издание на ЕВРОСТАТ
(Европейската статистическа служба в Люксембург)
„Региони: Статистически годишник 2004” [7]. За
първи път тази книга съдържа карти и данни, събрани съгласно регионалната номенклатура, установена от законодателството на ЕС. Приемането
на законовата регулация на Номенклатурата на
Териториалните Единици за Статистиката – НТЕС
(NUTS – Nomenclature of Territorial Units for Statistics) от Европейския парламент през м. юли 2003
г. е важен принос към поставянето на регионалната статистика върху една по-стабилна основа и отразява по-широкото признаване на този клон от
статистиката. 2004 година е една забележителна
година и за ЕС. Извършено беше най-голямото разширяване в историята на ЕС – влизането на 10 нови страни-членки и на 8 нови официални езика. В
действителност регионалният статистически годишник има предвид дългоочакваното разширение на
ЕС и има вече събрани данни за някои години за
тези страни, а също и за България и Румъния, макар че последните две страни не са в списъка за
членство до 2007 г.
Всичките 51 цветни карти и данните в това издание [7], което има характер на атлас от нов тип,
се базират върху NUTS 2003, докато последното
годишно издание все още използваше NUTS 99 от
1999 г. Сега NUTS 2003 е единственото валидно и

приемливо регионално деление за предаване на данни към Евростат. Няма никакви различия в годишника между тези страни, които станаха членки през
2004 г., и тези, които биха се присъединили през
2007 г. Има налични данни за България и Румъния,
те са също с характерните карти и коментари. В
случая с Турция ситуацията е по-различна. Въпреки
че регионалното деление е съгласувано между
Турция и ЕВРОСТАТ, там продължават да бъдат
твърде малко регионалните данни, за да стане възможно включването на Турция в анализите на
годишника.
Картите са посветени на 10 различни теми –
население, селско стопанство, регионален БВП
(Брутен Вътрешен Продукт), домакински бюджети,
регионален пазар на труда, СБС (Структурна
Бизнес Статистика), здравеопазване, туризъм, статистика на градовете и статистика на ниво NUTS 1.
Във всяка глава регионалните разпределения са отново онагледени от цветни карти, графики и
диаграми, които са изготвени от експертите в техните коментарии. В картите в този годишник [7] статистиката е представена на ниво NUTS 2. Карта с
кодовите номера на регионите има в тубуса на тази публикация. В края на [7] има списък на всичките NUTS 2-региони в разширения ЕС заедно със
списъци на ниво 2 на статистическите региони в
България и Румъния.
NUTS 1, NUTS 2 И NUTS 3 нива на регионите
През 70-те години на ХХ век нарастващият
интерес към регионалните данни доведе до номенклатурата NUTS като един опит да се стандартизира регионалната статистика. По начало NUTS-класификацията обхваща йерархия на 3 нива - NUTS
1, NUTS 2 и NUTS 3. През последните 30 години
най-голямо внимание се отделя на нивото NUTS 2,

374

Венета Коцева

тъй като в много от страните-членки нивото NUTS
2 е една важна административна единица. Нивото
NUTS 2 се стабилизира с неговото приемане в европейското законодателство като ниво на регионално разграничаване за целите на статистическото
определяне на избираемостта на регионите за помощ от Структурните Фондове. Някои индикатори
като БВП и безработицата се публикуват сега от
ЕС на ниво NUTS 3. Сега нивото NUTS 1 е „забравеното ниво” в йерархията.
Новата NUTS-регулация влезе в сила през м.

юли 2003 г. и замени NUTS 99. Съществуваха
NUTS 1 региони поне в 11 от 15-те страни-членки.
Другите 15 страни в ЕС, Люксембург, Дания и
Ирландия са твърде малки, за да се подразделят
на ниво 2, и те са един самостоятелен регион NUTS
1. Според регулацията регионите NUTS 1 трябва
да имат население от 3 до 7 милиона. С приемането през м. май 2004 г. на 10-те нови страничленки добавянето към NUTS-регулацията е показано на Фиг. 1:
България е направила предложение за два

Фиг. 1. Карта 10.1. – Типология на NUTS 1 регионите
региона, а Румъния е предложила само един регион,
макар че със своите 22 милиона население тя е
твърде голяма да бъде само един NUTS 1 регион.
Както може да се види от Фиг. 1, някои административни NUTS 1 региони са свързани с много важни законодателни, изпълнителни и дори данъчни
власти. Неадминистративните NUTS 1 региони,
напротив, са отражение на една желана необходимост за точно такава статистическа структура между национална и NUTS 2. Тези региони, следователно, имат тенденция да отразяват главните природни или географски зони. Например в Гърция те
разделят страната на Северна Гърция, Централна
Гърция, Атика и една четвърта група – Крит и
Егейските острови. Има подобни географски гру-

пирания във Франция, Испания и България, където
планините, преминаващи от от изток на запад, разделят например България на Северна и Южна.
Покритието на NUTS 1 автоматично групира заедно части от по-големите страни-членки и в цялост
по-малките страни. Нивото NUTS 1 изглажда някои
детайли, които са налични в NUTS 2. Изборът остава за ползувателя. Например от двете фигури –
Фиг. 2 и Фиг. 3, където съответно са показани БВП
на глава от населението в РРS (Purchasing Power
Standards) за 2001 г. за ниво NUTS 1 (карта 10.4 в
[7]) и БВП на жител в РРS за 2001 г. за ниво NUTS
2 (карта 3.1 в [7]), може да се види една и съща
информация в нивата NUTS 1 и NUTS 2:
Всичко гореизложено показва необходимост-

Фиг. 2. Карта 10.4 – БВП на глава от населението в РРS за 2001 г. за ниво NUTS 1

Анализ на картите на регионите в европейския съюз ...
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Фиг. 3. Карта 3.1 – БВП на жител в РРS за 2001 г. за ниво NUTS 2
та и ползата от наличието в [7] и следващи подобни годишници на две общогеографски карти на ЕС
с нанесени върху тях регионите на двете нива NUTS 1 и NUTS 2.
ГИС и картографските методи за изобразяванев
картите на регионите на статистическо ниво 2 в
ЕС
Картите на регионите в ЕС в [7] попадат в категорията на комплексните социално-икономически карти. По дефиниция комплексните карти съвместяват изображения на няколко елемента с близка тематика, т.е. те са набор от характеристики
(показатели) на едно явление – в случая на регионалната икономика. Езикът на картата е използваната в картографията знакова система, включваща условните обозначения, методите на изобразяване, а също правилата за тяхното построяване,
употреба и четене при създаването и използването
на картите. Анализираните тук 51 броя карти са
изготвени с помощта на ГИС (Географска информационна система) от EВРОСТАТ – GISCO,
EuroGeographics за административните граници и
въз основа на статистически данни от базата данни на ЕВРОСТАТ REGIO. Те съдържат следните
слоеве, представени с различни картографски
методи:
1/ държавните граници, представени с линеен условен знак с тъмнокафяв цвят и голяма ширина;
2/ регионалните граници, представени с линеен условен знак с тъмнокафяв цвят и малка
ширина;
3/ ареалите на регионите при картирането на
различните теми на регионалната статистика, представени чрез методите на количествения и качествения фон (т.е. оцветяване в различни тонове, найчесто чрез градуиране на едноцветна наситеност,
без използване на щриховки), точков метод и метод на кръговите диаграми;
4/ хидрографията включва само океаните и
моретата, които са представени чрез фоново оцве-

тяване в бледосин цвят.
Върху картите в [7] не са представени:
1/ Населените места, липсват дори столиците,
които биха могли да се представят с абстрактни
геометрични условни знаци - пуансони с различна
форма (квадрати или кръгчета); в условна скала от
интервален тип; с оцветяване и различна големина
на знака в зависимост от броя на населението в
тях и подходящо надписване;
2/ Липсва транспортната мрежа, включваща
магистралите, първокласните пътища и жп линиите,
които могат да се представят с линейни условни
знаци, с различен цвят. Пристанищата и летищата
също не са дадени, те биха могли да се представят с нагледни условни знаци (пиктограми);
3/ Хидрографията върху картите в [7] не
включва реките, от които поне големите европейски реки са лесни за представяне чрез линейни условни знаци и подходящ ценз на отбора им според
тяхната дължина.
От картографската наука и практика е известно, че при повече от 5-6 слоя комплексните карти
стават претрупани и се четат трудно. При наличието на гореописаните 4 слоя на картите в [7] – фиг.
1, 2 и 3, е запазена добрата читаемост на картното съдържание, но липсата на слоеве с населените места и липсата на надписи върху картите създават представа за т.нар. „безсловесна” или „няма” карта.
Картите за регионалната статистика са особен вид икономико-географско картографиране, тъй
като те отразяват регионалното развитие като съвкупност от отраслите на материалното производство и непроизводствената сфера. Стопанството на
всяка страна-членка на ЕС и всеки регион се отличава със сложна териториална организация,
йерархичност, многобройни външни и вътрешни
връзки. Затова показването на транспортните и икономическите връзки върху картите на отделните и
съседните на тях региони показва и много важните
връзки на населението и стопанството в процеса
на производство, потребление и др. От тази гледна

376

Венета Коцева

точка картите за регионите в ЕС на статистическо
ниво 2 в [7] са лишени от информация за съседните на изобразявания регион територии, които са дадени без надписване на наименованията на
държавите, столиците, регионалните центрове, големите реки и други елементи от картното
съдържание.
Съвкупността от 51 цветни карти в областта
на регионалната статистика [7] може да се приеме и като нов вид атлас. От картографията е
известно, че атласът е специфична геоинформационна система. Той служи като първообраз на съвременната компютърна ГИС. Нещо повече, ГИС често се създават въз основа на атласите. Атласът
може да се нарече особен вид енциклопедия, тъй
като той концентрира данни, знания и представи за
природата и обществения живот [6]. Информацията
в него се излага в нагледна, лесна за четене и изучаване форма. За тематичните атласи, какъвто може да се счита [7], е привлекателна възможността
за всестранно изучаване на комплекса от природни и социално-икономически явления. Серията от
карти позволява да се установят взаимните връзки,
зависимост и обусловеност на различни явления.
От тях най-ценни са изучаването на икономическото състояние на даден регион и определянето на
перспективите за неговото стопанско управление
и планиране.
През последните години интересът към атласите нарастна поради внедряването на високите
технологии, позволяващи оперативно да се създават карти в компютърен вид. Съвременните геоинформационни системи от всякакво ниво и предназначение включват разнообразни ГИС-атласи във вид
на серии от карти. Годишникът [7] е типичен пример за съвременен тематичен атлас, издаден и на
хартиен носител, и на CD. Той е своеобразна визитна картичка на регионалната статистика в ЕС.
Анализ и оценка на картите на регионалната статистика в ЕС.
Известно е, че анализът и оценката на картографските произведения представляват изследване
на техните свойства и качества, на пригодността
им за решаване на дадени задачи и на възможността им да служат като източници за картографиране [1, 2]. Основните критерии за картографския анализ на картите в [7] тук са:
1) целесъобразно избран мащаб и проекция;
2) достоверност на картата, научна обоснованост на картата, логичност на построяване на легендата към картата;
3) пълнота и актуалност на съдържанието;
4) геометрична точност на местоположението
на обектите в план;

5) качество на оформлението на картата;
6) качество на печата и др.
Тези 6 групи от критерии ще бъдат анализирани по-долу. Анализът и оценката на картите винаги са целенасочени. Затова критериите за оценяване имат различна значимост в зависимост от
предназначението на картите – като нагледно
пособие, средство за изследване, източник за картографиране или за формиране на бази данни. В
[7] картите имат предимно илюстративен количествен и качествен характер и са средство за изследване на икономическото състояние на отделните
региони в ЕС. Налице е класически пример за карти на статуса на регионите, без да се изследват
взаимовръзките между тях. Подобни карти не отразяват степента и характера на пространствените връзки между две и повече явления. Най-често
те имат характера на отраслеви карти, които дават
представа за населението на региона – 2 карти, но
без столиците на страните и без регионалните
центрове; селското стопанство – 5 карти; регионалния БВП - 2 карти; домакинските бюджети – 5 карти;
регионалния пазар на труда – 9 карти; структурната бизнес статистика – 9 карти; здравеопазването
– 8 карти; туризма – 4 карти; статистика на градовете – 3 карти и статистика на регионите на първо
статистическо ниво NUTS 1 – 4 карти.
1) Математическата основа на 51-та карти в
[7] е без показана картна проекция и е в два различни линейни мащаба, които съответстват на числени мащаби 1:235 300 и 1:230 770. Различните
мащаби на изобразяване на регионите са заради
постигането на стандартна страница с формат А4.
При подобни дребни мащаби не е препоръчително
използването на географска мрежа или координатна система.
2) Достоверността на данните, които са използвани за изготвяне на картите, е безспорна и е
гарантирана от директоратите и специалистите на
ЕВРОСТАТ в Люксембург и от данните на националните статистически служби на страните-членки и страните кандидат-членки на ЕС. Тези данни
са резултат от действащото законодателство за събирането на статистически данни в ЕС. Научната
обоснованост на картите е на най-високо професионално ниво. Легендите към картите са построени
логично. Те са дадени на всяка карта в изданието
[7]. Към тях могат да се направят следните препоръки и уточнения, които биха могли да се вземат
предвид при следващи издания в областта на регионалната статистика и при други подобни картографирания:
- Да се формират пуансони за столиците и
регионалните центрове. Да има надписи поне на
столиците на страните-членки и абревиатурите, ко-
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ито са приети през 2003 за NUTS 2-регионите, както
те са дадени в списъка накрая в [7]. Поради опасността от претрупване на картите с буквени надписи е препоръчително да се въведе единна номерация на NUTS 2-регионите и да се нанесат върху
картите с цифри номерата на тези региони;
- За регионалните и за държавните граници е
използван линеен условен знак – непрекъсната тъмнокафява линия с различна дебелина – по-плътна
линия за държавните граници. От картографска
гледна точка би било по-нагледно знаците да са
различни по цвят и вид.
3) Пълнотата и съвременността на съдържанието са фактори от важно значение. Картите са
със съдържание, отнесено към различни години от
2001 до 2004, като в картираните 10 теми степента на пълнота на отразената информация е различна по държави. Последният факт е наложил почти
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върху всички карти да се използва т. нар. „абсолютен ареал”, за който е предвиден отделен цветен
фон и надпис в легендата „няма налични данни”.
Тук трябва да се отбележи удачното вмъкване в
компоновката на картите на т. нар. „карти-врезки”
с териториите на островните държави и малки територии като Малта, Кипър, Гваделупа, Мартиника,
Реюнион, Канарските острови, Мадейра и др. в различни линейни мащаби в зависимост от големината на картираната територия.
4) Геометричната точност на положението на
регионите в план е вярна.
5) Качеството на оформлението на картата е
отлично. Фоновото оцветяване на ареалите е в приятни светли тоналности. Тук могат да се дадат някои препоръки относно добавянето на надписи с
цифри и абревиатури на регионите в ЕС.
На фиг. 4 има претоварване на картата с кръ-

Фиг. 4 – Карта 2. 5. Дойни крави. Продукция на краве мляко през 2002 г. по NUTS 2
гови диаграми, които се застъпват помежду си
многократно. Затова е абсолютно неясно тези данни за кой NUTS 2 регион се отнасят. Най-голямото
застъпване е в Северна и Централна Европа –
Холандия, Белгия и Германия. Не е добро решението да се използват предимно едноцветни и двуцветни карти с 4 или 5-степенни неравномерни скали на количествения фон.
6) Качеството на печата и на хартията, която
е бяла и свободна от хлорин, е много високо.
Заключение
Създаването на тематични карти по регионална статистика е лабораторно картографиране, т.н.
„камерално” картографиране, което се извършва
по правило в средни и дребни мащаби и на три
етапа:

- проектиране на картите;
- изготвяне на картни оригинали;
- подготовка за издаване и издаване на картите чрез тяхното размножаване в печатна (полиграфическа) или компютърна форма.
Съставянето на една тематична карта започва със създаването на географската основа, върху която впоследствие се нанася цялото съдържание. В такива случаи се ползва, ако има налична,
т.н. „бланкова” карта [1, 2] или се провежда специално съставяне на картната основа и на легендата,
съгласуване на елементите на съдържанието и т.н.
При компютърното съставяне се съгласуват различните слоеве на картографското изображение,
като се осъществяват поне 5 вида съгласувания:
- взаимно обвързване на отделните елементи
на географската основа;
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- съгласуване на основата и елементите на
тематичното съдържание;
- съгласуване на еднородните елементи на съдържанието в рамките на един тематичен слой;
- съгласуване на различните елементи на тематичното съдържание на различните слоеве един
с друг;
- съгласуване на отделните карти в състава
на една серия или издание.
При всичките 51 карти в [7] се чувства недостатъчното участие на картографа-геодезист като
съавтор на картите в състава на един широк авторски колектив. Както е отбелязано в [8], ГИС и компютърните системи за правене на карти са достъпни за много ползуватели и това дава възможност дори на неспециалисти-картографи да създават картографски продукти. По такъв начин влиянието на компютърните технологии върху картографската практика е огромно, но получените картографски продукти невинаги отговарят на изискванията на картографията като наука и практика.
При създаването на тук анализираните 51 комплексни карти със социално-икономическа тематика като основен източник на информация за тях
са послужили данни, съдържащи количествени сведения за населението, селското стопанство, туризма и др. Към основните икономико-статистически
източници принадлежат материалите на националните статистики, събирани регулярно от ЕВРОСТАТ
по единна методика с утвърдени програми и срокове [9]. От гледна точка на качество и надеждност
на използваната информация за тези карти може
категорично да се каже, че те са на много добро
ниво, ако се картират професионално данните от
източниците.
Тук е целесъобразно да се говори и за периода на обхванатите в един атлас по регионална статистика на ЕС данни и карти „от-до”. Възможно е
един подобен атлас да има вид на периодично издание и да се издава продължително време – например 10 години, като ежегодно излизат от печат
отделни свитъци от страници. Последните биха могли да се събират постепенно в папка с разтварящ
се механизъм, който позволява попълване на атласа с новите страници; да има оформена заглавна страница на папката и примерно съдържание,
поставено на вътрешна страна на корицата, което
също да се допълва през годините. Например от
2004 г. до 2014 г. за период от 10 години ще има
издадени 500 карти за регионалната статистика,
средно по 50 карти годишно.
Известно е, че картите със социално-икономически характер „остаряват” по-бързо от природо-географските карти. Затова при тях често се при-

ема т.н. „базова дата”, която е аналогична на базовата година при определянето например на БВП в
икономиката и статистиката. Към една такава т.н.
„базова година”, например 2004 г., биха могли да
се привържат значителна част от количествените
данни по регионална статистика, позволяващи такова сравняване. Нещо повече, картите за отделните теми на регионалната статистика, отнасящи
се за базовата година, биха могли да се оформят
като прозрачни, на фолио (възможно е дори да са
върху цветно фолио), за по-бърза съпоставимост
при необходимост. Предвид на тяхната мобилност
в един атлас-папка те биха могли да се изваждат и
наслагват (суперпозират) върху избрана от ползователя друга карта. Това е т.н. „овърлей” използване на картите.
Когато картите в атласа загубят значението
си на актуален източник на съвременни данни и
знания за регионалната статистика, те придобиват
ново качество като източници с историческо и културно значение. Освен това те са необходими и
при изучаване динамиката на социално-икономическите явления на дадени NUTS 2-региони от ЕС.
В края на миналия ХХ в. се появи нов тип атлас,
който органически съчетава в себе си карти,
таблици, диаграми, графически построения, аерокосмически изображения и текстове с научно-методическо и статистико-икономическо съдържание.
Възможно е издаването на атласа като полиграфичен продукт и/или електронен продукт - във вид на
CD или DVD. И двата начина на издаване имат своите предимства и недостатъци. В полиграфията
стандартите се спазват строго, докато компютърното оформление е по-свободно. При него редица
традиционни картографски правила са трудни за
спазване. Примери за това са: плавността на кривите линии; разполагането на надписите и др.
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ABSTRACT
An analysis from cartographic point of view has been performed of 51color maps of regions in 25 Member States
and both Candidate Members States of European Union which have been published in the special issue of Eurostat
“Regions: Statistical Yearbook 2004”. The maps are thematic and they incorporated data of the regional economics for
population, agriculture, regional GDP (Gross Domestic Product), household accounts, regional labour market, structural
business statistics, health, tourism and urban statistics.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ
Тодорка Атанасова, Надка Костадинова, Георги Желязков, Румен Отузбиров,
Венета Гайдарджиева
Тракийски университет - Стара Загора
“… устойчивото развитие е основна идея за пътя ни през ХХI век,
за да получат шансове настоящите и бъдещи поколения да живеят.”

Целта на настоящата разработка е да анализира чрез предварително изградена система от индикатори
степента на устойчивост в развитието на аграрните предприятия в страната; да разкрие настоящите пречки и
посочи някой от основните възможности за нейното повишаване. За изпълнение на поставената цел се решават
следните основни задачи: Да се разкрие същността на устойчивото развитие на аграрното предприятие и основните индикатори за неговия анализ; Да се извърши анализ степента на устойчиво развитие на аграрните предприятия в страната; Да се установят някои от основните пречки за устойчивото развитие на аграрните предприятия;
Да се набележат основните възможности за повишаване на степента на устойчивост в развитието на аграрните
предприятия в страната. Информационна база на разработката е официалната статистическа информация на
НСИ, САПИ, СЗСИ, отдел Агростатистика при МЗГ, както и собствени изследвания и констатации.
Ключови думи: устойчиво развитие, аграрни предприятия, анализ, възможности.
Key words: Sustainable development, agricultural enterprises.

Въведение
Устойчивото развитие на аграрните предприятия е многоаспектен – икономически, социален и
екологичен процес. Това е концепция, основана на
изграждане и утвърждаване на устойчиво, развиващи се форми на стопанска дейност. Формите на
организация на аграрния бизнес като елемент на
по-ниските равнища на обществено-икономическата
система предопределят устойчивостта в развитието на по-висшите йерархични нива. Степента на
устойчиво развитие на аграрните предприятия влияе върху устойчивостта в развитието на целия отрасъл, отделните региони и държавата. В тази връзка необходимо е да се анализира степента на устойчивост на предприятията в аграрния сектор.
Целта на настоящата разработка е да анализира чрез предварително изградена система от индикатори степента на устойчивост в развитието на
аграрните предприятия в страната; да разкрие настоящите пречки и посочи някой от основните възможности за нейното повишаване.
За изпълнение на поставената цел се решават следните основни задачи:
1. Да се разкрие същността на устойчивото
развитие на аграрното предприятие и основните индикатори за неговия анализ;
2. Да се извърши анализ на степента на устойчиво развитие на аграрните предприятия в страната;
3. Да се установят някои от основните пречки
за устойчивото развитие на аграрните предприятия;

4. Да се набележат основните възможности
за повишаване на степента на устойчивост в развитието на аграрните предприятия у нас.
Информационна база на разработката е официалната статистическа информация на НСИ,
САПИ, СЗСИ, отдел Агростатистика при МЗГ, както и собствени изследвания.
Устойчивото развитие на аграрното предприятие
– същност и основни индикатори за анализа му
Утвърждаването на устойчивото развитие като основна перспектива на ХХI в. стана с приетата
в Рио 1992 г. декларация. Главно място в нея заемат принципите за здравословен начин на живот
на хората в хармония с използването на незаменимите природни ресурси; интеграция на екологичните, социалните и икономически аспекти на всички нива в т.ч. в стопанските системи (предприятията). В този смисъл съществена роля имат и тези в аграрния сектор. Устойчивостта в развитието
на предприятията се свързва със способността им
да подържат “определено поведение на системата” при взаимодействие на вътрешната и външна,
институционална среда. Адаптацията на системата към тези изисквания предизвиква промени в поведението й. За устойчиво поведение може да се
говори, ако има баланс между вътрешните елементи на системата и външната среда, при които съществуват условия за най-рационално използване
на нейния потенциал1 . Предимство на този подход
за анализ устойчивостта на аграрното предприятие

1 Каменов К., 1999., Характеристика на устойчивото развитие., Мениджмънт., Абагар., В. Търново., стр.
397-404.
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е, че се свързва с неговата системна същност и
способността й да се развива в бъдеще.
Икономическият размер на предприятието e
един от индикаторите, който разкриват неговия
потенциал, измерен в икономически единици.2
Предимството на този показател е, че може да се
сравняват предприятия с различна специализация,
където физическият размер (дка земя, бр. животни
и др.) не дава достатъчно информация. За целта
аграрните предприятия се групират според броя на
икономическите единици в X класа. В I-ви клас се
намират най-малките предприятия с размер до 2
ик. ед., а тези от 2 - 16 ик.ед. са групирани от II-ри
до VI-ти клас. Големите предприятия с икономически размер над 16 ед. попадат от VII-ми до X-ти
клас.
Типологията на аграрните предприятия3 е друг
индикатор, който позволява да се определи специализацията им, основен фактор, влияещ върху вида и обема на изхода на системата. Прилаганият
подход за класифициране на производствените
предприятия става въз основа на дела на отглежданите от тях култури и животни, изчислен в стандартни разлики(СР). Предимството му е, че се формират 9 хомогенни групи(типа: 1. полски култури;
2. зеленчуци; 3. трайни насаждения; 4. преживни
животни; 5. непреживни животни; смесени предприятия: 6. смесени растениевъдни; 7. смесени
животновъдни; 8. смесени растениевъдно-животновъдни; 9. некласифицирани.4 ) според структурата и размера на производство, което позволява
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сравняване на предприятия с различна правна идентичност, от различни региони и по различно време.
Хаджиева, Атанасова, Митова., Мицов, Башев, дефинират едно аграрно предприятие като
устойчиво, ако то е “икономически ефективно, социално приемливо и екологично съвместимо”.5
Hansen, Lopez-Raidaura, Massera, Astier и др. определят устойчивостта на аграрното стопанство като способност да подържа и подобрява своите функции – продуктивност, качество на почвата, водата,
въздуха, стабилност и ефективност, социална
справедливост. Индикатор за по-висока продуктивност са добивите, а на стабилността - постигнатата печалба от единица площ и др.6 Подобно разбиране имат и Altiery, Thrupp, Pretty като за тях устойчивото предприятие “търси най-доброто използване на природните свойства на ресурсите“, но
не вреди на околната среда.7 Според Кънева,
Младенова, Котева и др. определящи за равнището на устойчивост на аграрните предприятия са
ефективността от използване на производствените
фактори, както и т.нар. “ефективни граници”, дефинирани като минимум транзационни разходи,
свързани с тяхната размяна. До определени граници дадена стопанска форма е устойчива, а надхвърлянето им я прани неустойчива. За да се превърне същата в устойчива се налага да се трансформира в друга форма – кооперация, корпорация
или да се обедини с други.8
Според нас, за да се анализира устойчивото
развитие на аграрното предприятие е нужно то да

2 Една икономическа единица е равна на 1200 евро годишни приходи. Тя се получава като коефициент
след като общата стандартна разлика на предприятието се раздели на 1200 евро.
3 Типологията на предприятията се използва в аграрната статистика на ЕС за изготвяне на извадки и анализ
на получените резултати от статистическите наблюдения.
4 При определяне типологията на стопанствата се спазва следната последователност: 1. Изчисляват се
индивидуални СР в евро на дка култура или 1 животно за стопанска година или като средна стойност от няколко
години. Индивидуалните СР се получават като от стойността на продукцията от 1 дка (от 1 жив.) се извадят част
от преките разходи (за семена, торове, препарати, фуражи, медикаменти и др.); 2.Тези СР се прилагат към
индивидуалните данни на всяко предприятие (площта на всеки вид култура и броят на всяка категория животно,
отглеждани в него, се умножават по съответните им стандартни разлики), за да се получат частични стандартни
разлики; 3. Определя се общата СР на предприятието в евро (равна на сумата от получените частични СР по
култури и категории животни); 4. Специализацията на стопанството се определя по схема за класификация,
заложена в Решение 85/377, приложение II на ЕС, в зависимост от дела на частичните стандартни разлики по
култури и категории животни. Предприятието е специализирано в дадено производство, ако 2/3 от общата му
стандартна разлика се получава от него. За определяне на типологията на предприятията при Преброяването на
земеделските стопанства в България - 2003 г. се използвани СР’2001, изчислени от дирекция “Агростатистика”.
5 Хаджиева В.,М.Атанасова, Д. Митова., В. Мицов.,Хр. Башев., 2006., Агроекологична программа за
устойчиво развитие на кравеферма и анализ на устойчивостта на земеделските стопанства., НЦАН, ИАИ.,
София.стр.52.
6 Башев Хр., 2005., Подход за оценка на устойчивостта на фермите., сп. Икономика и управление на
селското стопанство., бр. 6., стр. 24-37.
7 Турлакова Т., М. Манолов., 2003., Относно някои икономически индикатори за устойчиво развитие на
аграрното предприятие., сп. Икономика и управление на селското стопанство., бр. 6., стр.71-75.
8 Кънева К., М. Младенова.,Н. Котева., Хр. Башев., М. Рисина., В. Хаджиева., Д. Митова., 2005.,
Ефективност, устойчивост и конкурентноспособност на земеделските стопанства в България., сп. Икономика и
управление на селското стопанство., бр. 5., стр. 44-54.
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се разгледа като целенасочена, входно-изходна
система. Входът на системата представлява размера на закупените и вложените в производството
фактори, т.е. направените разходи. Изходът е размерът на реализираните на пазара аграрни продукти и техния паричен израз, т.е. получените
приходи. Целите, които си поставя предприятието
са икономическа (максимална доходност от дейността, измерена, чрез отношението изход/вход);
социална (гарантираща социална справедливост);
екологична (опазване и възпроизводство на незаменимите природни ресурси). Между тези разнородни по характер цели има противоречие. Дори
при екологично производството на стопанската единица без да се предизвиква замърсяване на природните ресурси, тя не е възможно да бъде устойчива в развитието си, ако размерът на приходите на изхода на системата не превишава размерът на разходите на нейния вход. В този смисъл
индикатор за устойчиво развитие на пазарно ориентираното аграрно предприятие е стойностният
обем на изхода към входа му. Върху него влияние
оказва не само протичащите в системата трансформационни процеси, а и институционалната
среда, пазара и конкуренцията. Недостъкът на този индикатор се свързва с трудността да се събере достатъчна информация, а за да се предвиди и
прогнозира устойчивостта на предприятието е нужно тя да бъде за изминал период. От друга страна,
възможно е отрицателните отклонения в развитието на системата да са резултат от неефективно
управление, а не от непредвидени промени във
външната среда. В този смисъл, индикаторът за
устойчиво развитие се променя в зависимост от две
основни величини – равнище на пазарните потребности и степента на тяхното задоволяване. Така,
че ако се провокират нови непознати до сега потребности ще се измени и стойностното изражение
на критерия за устойчиво развитие на системата.
Възможен е случай когато изходът е отрицателна
стойност, то тогава предприятието сериозно се отдалечава от устойчивото развитие, т.е. налице е “отрицателно поле на развитие” или неуспех.9
Анализ степента на устойчиво развитие на аграрните предприятия в страната и някои вътрешни
пречки за нейната реализация
Икономически размер на аграрните предприятия
Проведеното преброяване на земеделските
производители в България през 2003 г. отразява
моментна картина на структурата и средствата за
производство. Средният икономически размер на

предприятията у нас е 1,6 ед.(фиг.1). Около 615,3
хил. или 92,4% са тези с размер до 2 ик. ед.
Тяхната средната ИЗП е 6,9 дка, но те формират
34% от общата стандартна разлика (ОСР) на
страната (фиг.2). Половината от тях са смесени, а
близо18% са специализирани в отглеждане на преживни животни. Същественото при последните е,
че 7% от тях имат икономически размер от 2-16
ед. и формират 16% от ОСР на страната. Това се
дължи на факта, че съществено по-голяма е средната им ИЗП - 62,3дка. Смесените предприятия у
нас все още доминират (около 41% от по-горепосочения брой). В тях се отглеждат предимно полски култури (19,4%) или преживни животни (17,4%).
Под 1% у нас са големите аграрни предприятия с размер над 16 ик. ед. или 5,5 хил.бр. Но те
формират 50% от ОСР на страната. Средната им
ИЗП е значително повече спрямо предходните групи - 3987,2 дка. Близо 2/3 от тях са специализирани в отглеждане на полски култури, а около 2%
отглеждат преживни животни. Непрекъснато намалява делът на смесените предприятия в тази група.
Типологията на аграрните предприятия
Повече от половината от аграрните предприятия в България (367,8 хил.) нямат ясно установена производствена специализация. Над 95% от тях
са малки и по-малко от 5% са големите. Същите
отглеждат върху малки площи 50% от картофите
и окопните култури, около 1/3 от ръжта, овеса и
зеленчуците и 1/4 от царевицата. Близо 50% от
трайните насаждения също се отглеждат в тях, както и 63% от козите, 56% от овцете, 41% от кокошките-носачки.
Аграрните предприятията специализирани в отглеждане на преживни животни са 18% от всички в
страната или наброяват 117,3 хил.(фиг. 3) Средната
им ИЗП е 7 дка, от която 60% е заета с фуражни
култури и пасища. В тях се отглеждат 44% от говедата и биволите, 36% от овцете и едва 27% от
козите. Със своя малък среден, икономически размер - 0,8 ед. те са най-дребните специализирани
аграрни предприятия в България.
Предприятията, специализирани в отглеждането на свине, птици и зайци са около 53,9 хил.,
като 94% от тях са с размер под 2 ик. ед. Те стопанисват средно по 5 дка ИЗП. Това се обяснява с
факта, че за отглеждане на тези животни не са необходими фуражни площи. Над 55% от свинете,
73% от бройлерите и 74% от патиците се отглеждат в тези структури. Установява се, че кокошкиносачки и пуйки се гледат главно в смесени, отколкото в специализирани предприятия, в които се на-

9 Каменов К. Характеристики на устойчивото развитие., Мениджмънт., изд. АБАГАР., В. Търново., стр.
397-404.
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Фиг. 1. Зависимост на среден размер на аграрните предприятия в страната от производствената
специализация в брой икономически единици (МЗГ, 2003г.)

Фиг. 2. Разпределение на стопанствата и стандартната им разлика по специализация (МЗГ, 2003г.)

Фиг. 3. Разпределение на преживните животни по типове предприятия (МЗГ, 2003 г.)
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мират съответно 48% и 24% от тях.
В страната около 69,5 хил. са производствените единици, специализирани в отглеждането на
полски култури. Те стопанисват 3/4 от ИЗП у нас
при средна големина от 312 дка. Същите произвеждат над 85% от пшеницата, 82% от ечемика,
70% от царевицата и 92% от слънчогледа. Същественото при тях е, че над 80% са с малък икономически размер под 2 ед., но в тази група попадат
2/3 от големите аграрни предприятия с размер над
16 ик.ед. В същото време 96% от производствените структури, специализирани в отглеждане на трайни насаждения са също маломерни под 2 ик. ед.,
но те 42% от овощните насаждения и 30% от
лозята.
Предприятията, специализирани в зеленчукопроизводство са най-малко на брой едва 21,8 хил.
Средната им ИЗП е 10,1 дка, а икономическия размер възлиза средно на 2 ед.. Въпреки, че стопанисват под 1% от ИЗП на страната, същите предлагат на пазара 62% от градинските, 75% от оранжерийните зеленчуци, над 90% от цветята и 99%
от гъбите. Освен това, те отглеждат и от 2% от
полските зеленчуци.
На фиг. 4 е представен относителен дял на
аграрните предприятия по размер в общата стандартна разлика по райони. Оказва се, че най-висок
относителен дял (50%) на малки предприятия има
в Югозападния регион, значително над този в останалите райони на страната.

Анализирани от гледна точка на юридическия
статут се установява, че при предприятията физически лица средната ИЗП е едва 14 дка, докато в
юридическите лица тя е многократно по-голяма: при
търговските дружества - 3525 дка, при кооперациите - 5927 дка (табл.1). Тези два вида аграрни предприятия вкл. ЕТ са 1% от общия брой на анкетираните единици. Те функционират на различен принцип от нетърговците, при които част от произведената продукцията е за собствена консумация, докато същата при предприятията юридическите лица е предназначена за пазара. Кооперациите обработват 40% от общата ИЗП, търговските дружества и ЕТ - 28% от нея, а нетърговците - 30%. Оказва
се, че 79% от общата ИЗП се наема. При физическите лица този дял е 48%, а при кооперациите
и търговските дружества - 93%. В същото време
2% от всички анкетирани стопански единици нямат ИЗП, но отглеждат 38% от преброените птици,
28% от свинете, 6% от биволите, 3% от говедата
и овцете и 2% от козите.
Аграрното производство е източник на доходи за 1348,1 хил. човека през 2003 г.(без сезонните работници), като вложеният от тях труд е 766,4
хил. ГРЕ10 . Сезонните работници са работили над
5,8 млн. човекодни, което отговаря на 25,1 хил.
ГРЕ. Във фамилните предприятия работят главно
стопанинът и неговата съпруга, затова 96% от заетата работна сила в земеделието е семейна.
Повече от ѕ от нея работи на непълен работен ден.

Фиг. 4. Относителен дял на аграрните предприятия по размер в общата стандартна разлика по
райони (МЗГ, 2003 г.)
10 Според определението на ЕС 1 ГРЕ е равна на отработените часове от 1 работник при пълно работно
време за 1 г.В България 1 ГРЕ е равна на 1856 отработени часа за 1 г. или 232 човекодни. Ако лицето е
работило по-малко от 1856 човекочаса, неговият труд се намира като дял от 1 ГРЕ. Отработените човекодни от
сезонните работници, се разделят на 232, за да се превърне трудът им в ГРЕ.

Аграрни предприятия
в т.ч.с ИЗП
Заети в предприятията
Използвана земеделска площ
Средна ИЗП
Напоявана площ 02/03 г
Ниви
Трайни насаждения
Говеда
в. т.ч. млечни крави
Биволи
Овце
Кози
Свине
Кокошки-носачки
Птици за угояване
Предприятия притежаващи техника
в. т.ч. собствени трактори
в. т.ч. собствени комбайни
в. т.ч. собствен прикачен инвентар
Предприятия, наемащи с.с. техника

Показатели
брой
брой
хил. бр.
хил.дка
дка
дка
хил.дка
дка.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
хил. бр
хил. бр
%
%
%
%

Мярка
658 594
648 274
1287,7
8 796,778
14
452 637
7 183, 614
529 164
616 023
339 759
7 140
1 569 736
852 025
771 255
4 841,1
4 479,7
7,12
4,94
0,37
6,11
46,3

НЕТЪРГОВЦИ

ФИЗИЧЕСКИ
3 072
2 867
11,0
3 408, 614
1 188
74 681
3 367, 311
29 583
10 388
5 398
353
12 956
3 074
90 379
240, 7
2 106,2
42,7
38,9
18,1
39,1
46,9

ЛИЦА

1 992
1 973
26,6
11 693, 095
5 927
124 363
11 263, 929
298 388
34 832
16 956
86
23 732
36
17 625
34, 3
12,8
90,8
89,3
66,6
88,3
42,5

1 518
1 331
18,9
4 691, 971
3 525
129 172
4 554, 607
107 542
17 278
6 979
803
15 614
911
389 718
1715, 8
3 106,4
64,4
60,4
31,1
56,5
43,5

ДРУЖЕСТВА

372
360
3,9
454, 339
1 262
12 811
379,604
46 688
4 464
1 916
349
13 185
808
9 956
70, 7
50,2
54,01
51,6
23,4
47,3
41,4

АГРАРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД ПРАВНАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ТЪРГОВСКИ
ЕТ
КООПЕРАЦИИ
СДРУЖЕНИЯ И ДР

Таблица 1. Аграрни предприятия според вида на юридическата подсистема, 2003 г.

665 548
654 808
1348,1
29 004, 796
44
793 663
26 749, 065
1 011 345
682 985
371 008
8 731
1 635 223
856 854
1 278 933
6 902,6
9 775,3
7,69
5,51
0,74
6,65
46,2

ОБЩО
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Затова 226 хил. от тези лица се самоопределят
като безработни по време на преброяването. Над
50% от лицата, влагащи труд във фамилните предприятия са на възраст над 54 г. Лицата, влагащи
труд в земеделието, които принадлежат към несемейната работна ръка са около 59,5хил. като 75%
от тях работят в кооперациите и търговските дружества. 84% са заети на пълен работен ден. Повече
от 50% от заетите са на възраст от 35 до 54 г.
Земеделието е допълнителна заетост за 369 хил.
човека през 2003 г. Това са лицата, които основно
са заети в други отрасли на икономиката.
Стойностен размер на входа и изхода на аграрните предприятия
По данни на СЗСИ за 2003 г средните приходи,
измерител на изхода на системата в анкетираните
аграрни предприятия възлизат на 351,7 хил. лв.,
като при тези специализирани в животновъдство те
са значително по-ниски едва 24 хил. лв.
Обяснението на този факт е значително по-малките им средни размери между 1-2 ик. ед.(виж.
фиг.1). Едновременно с производствената дейност
предприятията оказват услуги, предоставят площи
под наем, при което се получават допълнителни
приходи средно по 45,7 хил. лв. или 13% от общите приходи в специализираните в растениевъдството. За сравнение относителният дял на този вид
приходи в животновъдните предприятия е едва 1 %
или 240 лв. средно.
Според СЗСИ средните разходи на аграрните
предприятия за 2003 г. са 329 хил. лв., като основен дял в тях заемат тези за механизация, работни
заплати и осигуровки, движещи се в рамките 17%41%. Установява се, че в кооперациите се използва повече наемна работна сила, отколкото в предприятията физически лица, което рязко повишава делът на трудовите разходи, достигащи до 41%. Делът
на специфичните разходи за производствената
дейност в общите разходи варира в зависимост от
специализацията на предприятията, което може да
се види от фиг.5 и 6. При животновъдното направление тези разходи представляват 2/3 от общите
разходи, а при растениевъдното техния дял е 30%.
Другите разходи за горива, електроенергия, вода,
лихви, амортизации представляват 15-21% от общите разходи. Установява се, че за получаване на
1 лв. приходи на изхода на предприятията в растениевъдството са необходими 0,32 лв. специфични
разходи, докато за тези в животновъдството двойно повече – 0,69 лв. А като цяло за да се реализира 1 лв. приходи на изхода на аграрните предприятия у нас са необходими да се вложат в производ-

ството 0,93лв. разходи, като при кооперациите това съотношение е 0,97 лв., при предприятията физически лица същия е 0,82 лв.
Средната себестойност на производството от
декар при пшеницата за 2003 г. възлиза на 42,4
лв., а на ечемика – 38,5 лв.(СЗСИ) От табл.2. се
вижда, че специфичните разходи представляват
част от променливите разходи за декар при двете
култури и са най-ниски при производство с размер
над 500 дка, съответно 14,1 лв./дка за пшеницата
и 13,4 лв./дка за ечемика. Към другите разходи,
формиращи себестойността се отнасят тези за
външни услуги, амортизации, работни заплати и
осигуровки, застраховки, лихви, наем за земята и
др., т.е. постоянните разходи, които също с нарастване размера на производството както при
пшеницата, така и при ечемика намаляват, съответно на 24,4 лв./дка и 34,4 лв./ дка. Следователно,
малките по размер предприятия под 500 дка не биха могли да се развиват устойчиво това
производство, поради невъзможността им да произвеждат ефективно. За тях остава възможността
да развиват друг вид производство или да се стремят към увеличаване на своя размер.
Средният нетен доход на аграрните предприятия е 17,5 лв., като при кооперациите е едва 8
хил. лв., а при предприятията физически лица три
пъти по-висок (24 хил.лв.) Като близо Ѕ от анкетираните предприятия реализират отрицателен нетен
доход. В същото време нетната добавена стойност
на 1 зает в предприятията, специализирани в растениевъдното производство е 5,9 хил.лв., докато в
животновъдното е едва 1000 лв.11 Тези резултати
се обясняват с високите разходи главно за наем,
работна заплата и осигуровки, на фона на ниските
пазарни цени на аграрната продукцията, особено
на животинската.
От направения анализ може да се формулират следните основни изводи:
• У нас преобладават фамилни предприятия,
физически лица с правен статут “нетърговци” и икономически размер до 2 ед. при среден размер ИЗП
от 14 дка. С изключения на тези в зеленчукопроизводството те нямат ясно установена производствена специализация, но в тях се отглеждат повече от
половината от селскостопанските животни. Главна
пречка за устойчивото им развитие е не само маломерността на производствена дейност, но и ниските икономически резултати при по-голямата част
от тях.
• Повече от 50% от заетите във фамилните
стопанства са над 50 г. и извършват тази дейност
без да имат нужните знания, поради липса на въз-

11 Система за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) през 2003 г.р бюлетин №85, септември 2005.,
МЗГ. 655 аграрни предприятия са включени в системата, които стопанисват 4,3 млн. дка ИЗП.
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Фиг.5.:Структура на разходите в специализираните в растенивъдство аграните предприятия
17%

11%

27%

15%

30%
закупени семена
собствени семена
торове
препарати за растителна защита
др.разходи - транспорт, застраховки, амбалаж

Фиг.6.: Структура на разходите при специализираните в животновъдството аграрни
предприятия
12%
33%

55%

закупени фуражи
собствени фуражи
др. разходи - почистване, медикаменти, ВМУ
Таблица 2. Себестойност на производство на пшеница и ечемик от декар
пшеница
Размер на предприятията,
отгл. пшеница в дка
от 100
до 100 дка
над 500 дка
до 500
20,3
17,1
14,1

ечемик
Размер на предприятията,
отгл. ечемик в дка
от 100
до 100 дка
над 500 дка
до 500
20,3
20,3
13,4

Разходи лв/дка

Средно за
предприятие

Спец. Разходи – вс.

14,9

•
•
•
•

семена

6,2

9,4

7,6

5,7

5,6

10,1

10,1

4,6

торове

5,3

9,1

7,1

4,7

4,8

6,3

6,3

4,5

препарати за РЗ

3,2

1,6

1,5

3,5

3,1

3,6

3,6

3,3

други материали
Други разходи
Себестойност
лв./дка

Средно за
предприятие
14,2

0,2

0,3

0,9

0,1

0,8

0,3

0,3

1,0

27,5

45,0

42,4

24,4

24,2

34,5

34,5

21,0

42,4

65,3

59,5

38,5

38,5

54,8

54,8

34,4

Източник: дирекция “Агростатистика” на МЗГ., Система за земеделска счетоводна информация, 2003 г.
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можност за друга професионална реализация.
Липсата на познания за съвременната организация на аграрното производство, нужни след приемане на България в ЕС за въвеждане на нови технологии, сортове и породи, спазване на по-високите
санитарно-хигиенни изисквания, финансово подпомагани и др. представляват други сериозни препятствие, които те трябва да преодоляват, за да се
утвърдят на пазара и устойчиво да се развиват.
• Незначителен е относителния дял – едва 1%
на големите аграрни предприятия с икономически
размер 16 и повече единици, с правен статут на
юридически лица, единствено изключение правят
предприятията на едноличния търговец, като същите стопанисват близо 70% от ИЗП на страната. За
разлика от малките, големите аграрни предприятия
имат ясно установена производствена специализация насочена в отглеждане на полски култури и порядко на преживни животни.
• Макар по-добрите им икономически резултати като цяло спрямо малките аграрни предприятия, където за реализиране на един лев приходи се влагат 0,32 лв. специфични разходи с над
два пъти по-малко от първите и при тях са налице
не малко препятствия за устойчивото им развитие.
Главно това важи за кооперациите, където относителния дял на разходите за труд и наем надвишават неколкократно същите в ЕТ. Това оскъпява тяхната продукция, но не я прави по-качествена спрямо произвежданата във фамилните предприятия.
Въпреки, че значително по-ниска е долната възрастова граница на заетите в тези предприятия (34г.),
липсва мотивация, особено в кооперациите за подобре свършена работа и по-високи икономически
резултати. Не е на нужното ниво организацията на
труда в тях, което най-често демотивира наетата
работна сила.
Възможности за повишаване степента на устойчивост в развитието на аграрните предприятия у нас
Налагането на устойчиво развитие на аграрните предприятия изисква извършване на редица
неотложни промени в тях. На първо място, това са
тези, свързани със стратегиите за развитие на отделните форми на предприятия в отрасъла. Те касаят главно пазарните позиции на предприятията с
акцент върху отношението към клиентите. По отношение към първата група субекти на пазара изключителна роля през следващите години ще има
въпросът свързан с повишаване на хигиенно-санитарните изисквания за производство и профилактика на заболяванията на растенията и животните.
Това е едно от основните условия за повишаване
качеството както на растителните, така и на суровите животински продукти като възможност за подобрата им реализация. Без осъществяването на

модернизация на техниката и технологията на
производство, замяната на ниско продуктивните
сортове и породи, повишаване на професионалната подготовка на работниците, които ги отглеждат
не е възможно да се очаква повишаване на качеството на продукцията. В еднаква степен това важи
за почти всички аграрни предприятия в страната с
малки изключения при тези с по-големи икономически размери. Малка част от тях инвестират в производството и повишаване на квалификацията на
работната сила. Затова малко са все още тези аграрни предприятия, които отговорят на изискванията на европейския пазар и могат да получат право
да реализират продукцията си там. В останалите
маломерни фамилни предприятия, сдружения, повечето от кооперациите този проблем не е решен.
Главните усилия на техните собственици пред следващите години, както и на аграрната политика у
нас трябва да се насочат към насърчаване на инвестициите в тези форми на предприятия. Необходими са допълнителни данъчни преференции, поизгодни условия по националните инвестиционни
програми при финансиране закупуването на
оборудване, строителството на производствени и
складови помещения, разяснителна работа за ролята на иновациите в аграрния сектор и главно в
МСП като предпоставка за тяхното устойчиво раз=витие.
Не по-маловажно значение имат промените,
насочени към конкурентите на пазара. Все повече
се изостря въпросът за внос от съседни държави и
от страните на ЕС на традиционни за нашето селско стопанство продукти. Те постепенно изместват
българските производители като ги принуждават да
преминат в други сектори или да се откажат окончателно от аграрното производство. За да се преодолее този сериозен проблем за повечето от аграрните предприятия без значение тяхната форма
и икономически размер е необходимо да се засили ролята на държавата чрез въвеждане на защитни механизми. От друга, да се преодолее недоверието, за да се доразвият вече изградените и доизградят нови икономически обединения на аграрните производители от всички видове производства както на регионален така и на национален принцип.
Същите да поемат функциите на производителите
по маркетинга и реализацията на продукцията, да
ги подпомогнат при изготвяне на инвестиционни
проекти, да ги информират за новите възможности за финансова подкрепа, идваща от европейските фондове.
Приспособяването към новите условия, свързани с членството на страната в ЕС налага своеобразна “ревизия” на досегашната продуктова стратегия, за да се преодолеят опасностите, които съществуват за аграрните производители у нас.
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Производството на нови продукти от предприятията може да разкрие нови шансове, но така също
да породи известни опасности от загуби. За целта
е нужна добра преценка на всяка предстояща промяна в поведението им спрямо конкурентите, като
така нарастват възможностите на българските производители за успех на вътрешния и външния пазар. Промяната на количеството и структурата на
производство може да се извършва в рамките на
три възможни ситуации- гарантирана сигурност; условия на намалена сигурност и условия на неопределеност, които задължително предварително трябва да се анализират относно очакваните резултати.
В този смисъл разглежданите промени, засягащи
развитието на аграрните предприятия могат да се
представят в табл.3. По тази начин предприятията
в аграрния сектор могат да осъществят ефективна
промяна в собствената си стратегия и постигнат
устойчивост в бъдещото си развитие. В този смисъл напълно приемаме постулатът на Игор Акоф,
че започвайки със стратегическата диагностика,
преминавайки през поредица от допълнителни
стъпки неминуемо се достига до нови пазари, технологии и възможности, за да се направи предпри-
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ятието по устойчиво към промените. 12
Съществена възможност за повишаване на
степента на устойчивост на аграрните предприятия
е осъществяване на промени в организацията на
стопанската дейност и отношението към наетата
работна ръка. С най-голяма сила това важи за кооперациите и търговските дружества, но с успех
може да се приложи и в малките фамилни
предприятия. Устойчиво развитие на аграрното
предприятие може да се постигне само при наличие на гъвкава и динамична организация на производството и труда. Ако техниката и технологията
имат определен срок на морално изхабяване, то
този срок при организацията на труда е много пократък. Това е така, тъй като съществуват различни форми за използване на наличните производствени фактори и работната сила. Целта е да се гарантира по-рационалното им съчетаване, за да се
повиши размерът на изходът на системата, респективно печалбата, която е главна предпоставка
за бъдещото й устойчиво развитие. Според Каменов
промяната в организацията на труда не се свързва
с големи инвестиции, но ефектът, който може да
се получи от една такава промяна, е голям.13 .

Таблица 3. Матрица на очакваните резултати от извършваните промени в развитието
на аграрното предприятие
Очакван
резултат
от
промените

РИСК
ЗАГУБА
ПЕЧАЛБА

ВИД НА ПРОМЕНИТЕ В АГРАРНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗВЪРШВАНИ В
УСЛОВИЯ НА:
ГАРАНТИРАНА
НАМАЛЕНА
НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ и
СИГУРНОСТ и
СИГУРНОСТ и
ЛИПСА НА
ДОСТАТЪЧНА
НЕДОСТАТЪЧНА
ИНФОРМАЦИЯ за
ИНФОРМАЦИЯ за
ИНФОРМАЦИЯ за
външната среда
външната среда
външната среда

Няма
Не се очаква
Нормална

Минимален
Възможна минимална
Възможна минимална

Не на последно място различен е начина, по
който може да се постигне устойчивост в развитието на отделните форми на аграрни предприятия.
При индивидуалните (еднофамилни) предприятия
по-осъзната е необходимостта от устойчивост в развитието им. При тях значително по-малка е вероятността за нерационално и неустойчиво експлоатиране на ограничените природни ресурси. Те се използват в онзи капацитет, при който може да се
постигне по-дългосрочна жизненост на системата
като цяло и на нейните субсистеми. Докато при дружествените (колективни) форми на аграрни предприятия по-често се разминават тези интереси на
съхраняване на незаменимите природни ресурси

Голям
Евентуално голяма
Възможна голяма

и тяхното възпроизводство, защото има разграничаване между собственик – притежател на тези ограничени природни ресурси и арендатора, които ги
придобива и употребява за ограничен период от
време. Тази социално-икономическа фигура има
повече интерес да експлоатира природните ресурси в максимална степен, за да извлече по-висока
печалба за по-кратко време. По този начин се унищожават и намаляват качествата на незаменимите природни ресурси. Работникът също използва
тези ограничени производствени фактори, в този
смисъл рационалното им – устойчиво ползва зависи от мотива, който му се изгражда в следствие на
въведената организация на труда и форма на запла-

12 Разработването на въпроса за промените, свързани със стратегията на аграрното предприятие се основава на използването и доразвиването на идеи от книгата “Съвършенството като цел”(1991) на Крейг Хикман и
Майкъл Силва., стр.11-87 и книгата “Ключови идеи в мениджмънта” (1998) на Стюарт Крейнър стр.91-126.
13 Цит. труд стр. 409.
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щане. Следователно, правилното формиране на неговия икономически доход е факторът, който предполага заитерисованост от устойчивостта на тяхното използване.
Заключение
За аграрните производители и голямото видово разнообразие на форми за извършване на тяхната дейност остава предизвикателството, пред което те са изправени в началото на ХХI век – устойчиво развитие, за постигането на което те трябва да прилагат технологии и осигуряват финансови
средства за производството на високо качествена
растителна и животинска продукция, гарантираща
човешкото здраве при икономическа целесъобразност и ефективност при ползване на незаменими
природни ресурси - почва, вода и въздух, без да
възпрепятстват съхранението и възпроизводството им.
В заключение можем да приемем твърдението на Жак Делор, че все още не е възможно да се
обхванат и изследват всички фактори, от които зависи както целта, така и реализацията на устойчивото развитие, особено в аграрния сектор. В този
смисъл, ясно се очертават, задачите на обществото и посоката за бъдещото развитие на научните
изследвания у нас.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES –
OBSTACLES AND OPPORTUNITIES
Todorka Atanassova, Nadka Kostadinova, Georgi Zelyazkov, Rumen Otouzbirov,
Veneta Gaydardgieva
Trakia university - Stara Zagora, Bulgaria

ABSTRACT
The aim of the current article is to analyze the level of sustainability in agricultural enterprises in the country by
system formed in advance; to show the current obstacles and to point out some of the basic opportunities for its further
development. The following tasks should be solved in order the main aim to be achieved: 1. To describe the meaning
of sustainable development of the agricultural enterprises and the general indicators of its analysis. 2. To analyze the
level of sustainable development of the agricultural enterprises in the country. 3. To determine the basic obstacles in
the sustainable growth of agricultural enterprises. 4. To point the basic opportunities for sustainability level rise of the
agricultural enterprises in the country. Information resources for the current article are the official statistic information
given by National institute of Statistics, SAPI, SFAI, Agrostatistics department in Ministry of Agriculture.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В
НЯКОИ РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ
Марин Пенков
Лесотехнически университет – София
В доклада са разгледани някои аспекти свързани с въвеждането на алтернативно земеделие в някои области
на България. Дискутира се точният смисъл на концепцията алтернативно земеделие или селското стопанство.
Определени са най-важните задачи, които предварително трябва да бъдат решени, за да бъде успешен инструмент единната национална програма за въвеждане на алтернативното земеделие. Акцентира се на факта, че
реализацията на такава програма е необходима предпоставка за приемането на България в Европейския съюз.

От освобождението на България от петвековното ни робство до сега нашият основен поминък
– земеделието измина дълъг и труден път. Независимо от това, че спокойно мога да нарека нашата
родина земеделски оазис на Европа, тя никога не е
била водеща в областта на земеделието. Причината
за този факт се крие в икономическата изостаналост на страната ни в сравнение с редица други
страни по света. Моите многогодишни наблюдения показват, че колкото една страна е по-напреднала в техническо отношение, толкова нейното земеделие е по-модерно и по-ефективно. Примери
за това са Холандия, Германия, Франция, Дания,
Италия.
Независимо от модерното земеделие, което
наблюдаваме в западневропейски страни, те могат само да мечтаят за нашите природни дадености (климат, почви + подпочви). Поради този факт
те никога не биха могли да произведат земеделска
продукция с такова високо качество каквото притежава нашата. Вкусът на нашето грозде, череши,
малини, домати, пипер, дини, пъпеши е ненадминат. Тогава каква е причината, че в момента нашата земеделска продукция не присъствува трайно и
достойно на европейския пазар? Проблемът си е
чисто наш, типично български, той е свързан с некъдърното управление, упражнявано от всички правителства след 1998 г. Българското земеделие е
съкрушено и ограбено. Най-голям удар му нанесе
убийствената формула, наречена въстановявне на
собствеността в реални граници. Вместо да се върне земята на собствениците и евентуалните им наследници в комасиран вид, тъй като на 9 септември
1944 г. около 25-27% от обработваемата земя
беше комасирана, или да се намери друга формула, при която да не се наруши технологията на производство на пазарна земеделска продукция, приетите закони и тяхното приложение доведоха до
ситуация, при което се създадоха и съществуват
досега (по приблизителни данни) около 17 мил. парцела с 2,7 мил. собственици, огромна част от които без да имат каквато и да е връзка със селското

стопанство. Даже и преди 9 септември 1944 г. земята в България е била разделена на около 12
мил. ниви, с 885 хил. собственика. В света няма
земеделски стопанин, който да не знае, че модерно и проспериращо земеделие се прави върху уедрени комасирани земи. Тогава изниква големият
въпрос: какво алтернативно, проспериращо земеделие ще организираме върху надробената ни
земя? Явно е, че някои наши политически лидери,
които не са ритали буца, защото не са стъпвали на
нива, разполагат с много развинтена фантазия!
Трогнат съм от голямата им грижа, която проявяват,
особено преди избори, към българския селянин. Но
употребената от тях купешка дума алтернатива1
едва ли включва това, което те може би си мислят.
Според мен лидерите биха желали наред с отглежданата основна за дадения регион традиционна
култура, примерно тютюн или картофи, да се отглежда още някоя друга или някои нови, неотглеждани досега култури, за които има благоприятни
природни условия и естествено, пазар за реализация на произведената продукция. Този начин на
земеделие, с отглеждане още и на допълнителни
земеделски култури, освен на традиционната за
региона, предлага по-голяма сигурност за земеделските производители, за изхранване на техните семейства и за просперитет на техните дребни земеделски стопанства.
Но за да се реализира тази нова, но в същност много стара идея, в сферата на нашето земеделие2 ще бъде необходимо да се проведат някои
задължителни мероприятия, които ще се опитам
да изброя по-долу:
1. На базата на подробни изследвания на природните условия (климат, почви + подпочви) трябва да се установи за всеки регион какви нови земеделски култури ще могат да се отглеждат, но такива, от които ще се произвежда висококачествена
и висококонкурентна продукция, която ще бъде търсена в перспектива на вътрешния и/или на взискателния европейски пазар.
2. За да се реши успешно горния проблем дър-

1 Необходимост да се избере едно от две възможни решения (според речника на Георги Бакалов)
2 Не засягам проблемите на животновъдството, които не претендирам, че познавам в детайли.
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жавата ще трябва да осигури необходимите средства за формиране на специализирани научно-експертни групи от висококвалифицирани агрономи,
почвоведи, лесовъди, аграрни икономисти, инженери механизатори, които групи на място да проучат пригодността на земите, върху които ще се
отглеждат новите (алтернативни) земеделски или
горски култури.
3. При това не бива да се игнорира факта, че
в районите с монокултурно земеделие населението е много застаряло, а част от него е недостатъчно образовано. Така че за да може в тези райони да се внедрят нови земеделски култури ще се
наложи по места да се организират помощни курсове за населението, на които то да бъде запознато с технологията на тяхното отглеждане. Би било
полезно да се отпечатат и съответни инструкции
на достъпен за хората език, чрез които те да бъдат
информирани за изискванията на новите култури и
начина на отглеждането им.
4. Много съществено условие за успех е задържането на младите хора в родните им места,
като активен икономически субект и главен двигател за внедряване на алтернативното земеделие,
нещо за което е необходима добре обмислена политика от страна на държавата, подкрепена с реални икономически стимули.
5. Освен с идеи и консултации, държавата
трябва да потърси възможност да финансира и/или
кредитира процеса на преминаване към алтернативно земеделие от всички, които желаят да
участвуват, чрез субсидии, безлихвени и нисколихвени заеми.
6. За да не се допустне т.нар. мутри да изкупуват на безценица продукцията на индивидуалните производители, чрез което те се демотивират и
разоряват, държавните структури трябва да намерят подходящ механизъм (евентуално чрез предварително сключени и гарантирани договори) за из-

купуване и успешна реализация на продукцията,
произведена от частните дребни земеделски производители3 .
7. Преминаването към алтернативно земеделие в редица региони открива пред държавата нов
шанс за включване в производствения процес и на
част от инертните в икономически план и паразитиращи за сметка на обществото социални групи
(роми, цигани) като им се предоставят за ползване
и обработване земи от държавния поземлен фонд,
така че и те да се включат в производството на
пазарна земеделска продукция. Така би се намалило съществуващото социално и даже в известна
степен етническо напрежение, тъй като активното
икономически население у нас не гледа с добро
око на настоящата система на безкрайни и безперспективни социални помощи, изплащани на работоспособни индивиди.
8. Ако се опитаме да конкретизираме възможния за реализация в Европа асортимент от екологично чиста земеделска продукция, по мое мнение той включва главно малини, касис, боровинки,
ягоди (отгледани при планински условия), десертно грозде, уникални червени сухи вина, зеленчуци,
дини, пъпеши и др.
9. В планинските и полупланинските райони
съществуват отлични условия за създаване на разсадници за производство на декоративни дървета,
храсти, цветя за парковете на големите градове,
обществени и частни нужди.
От гледна точка на условията и сегашната икономическа конюнктура в България преминаването
към алтернативно земеделие и горско стопанство
в много региони на страната (Родопите, Стара
планина, Пирин, Странджа, Средна гора, някои райони от Дунавската равнина, Лудогорието и
Добруджа) е актуално. Това би било полезно в икономически и социален план и представлява добра
предпоставка за приемането на България в
Европейския съюз.

ON THE OPPORTUNITIES TO INTRODUCE ALTERNATIVE FARMING IN
SOME REGIONS OF BULGARIA
Marin Penkov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In the report some aspects related to the introduction of alternative farming in some regions of Bulgaria are
considered. The exact meaning of the concept alternative farming or agriculture is put under discussion. Some of the
most important problems which have beforehand to be solved in order to successfully implement one national program
for introduction the alternative farming in the country are also defined. It was underscore that the realization of such a
program is a proper prerequisite for entering of Bulgaria in the European Union.
3 За съжаление това засяга не само алтернативното земеделие, но и всички сфери на настоящето ни
селскостопанско производство
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НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В СТРОИТЕЛНИЯ
БРАНШ В УСЛОВИЯТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
Вилислав Петров
Бургаски Свободен Университет - Бургас
В доклада се разглеждат проблемите на фирмите в строителния бранш, свързани с предстоящото присъединяване на страната ни към Европейския съюз. Прави се опит да се посочат конкретни насоки за развитие на
организациите, с цел успешно да се адаптират към новите условия на средата.
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Предстоящото присъединяване на Република
България към Европейския съюз ще наложи значителни промени в условията на външната среда.
Различни са мненията, относно конкретните промени, които ще настъпят, но безспорно те могат да
се разглеждат в две направления – такива, които
се възприемат като позитивни и такива, които са
негативни. В тази връзка, целта на доклада е да се
направи опит за открояване на насоките за развитие на фирмите в областта на строителството у
условията на подготовката и членството в ЕС.
В процеса на своето развитие, организациите
периодично са изправяни пред фундаментални изменения на външните фактори. По време на тези
периоди, когато се изменят потребителските
предпочитания, социалните ценности, демографския профил и другите екзогенни фактори, се създава атмосфера на неувереност, често изискваща
организацията да извършва сериозни промени в начина си на работа, свързани с намаляването на риска.1 Въпросите как, при какви условия и кога организациите реагират на предизвикателствата на
външните фактори, явно се оказват фундаментални за изследването на организационната адаптация.
Взаимовръзката между външните фактори и адаптацията на организациите, която може да бъде определена като “изменение на съществен организационен признак, като стратегията или организационната структура в отговор на изменение на външни фактори”2 , е сред основните теми за дискусия
в условията на предприсъединителния процес.
Основното, обединяващото в изразените мнения,
касаещи адаптацията, е идентифицирането на основните сили, които инспирират опитите на организацията да се измени в отговор на промените. В
тази връзка се очертават и основните недостатъци
в традиционните модели за адаптация, които проявяват тенденция да я представят като двуелемен-

тен процес, в който организацията противостои на
външните фактори и търси отговори в условията
на социална изолация.
При разработването на адаптивните модели и
изследването на оптималните условия за тяхната
приложимост, се търси възможността, въздействието на факторите да се диагностицира максимално точно, за да се избере и най-подходящия тип
поведение за адаптация. В стопанската практика
обаче, дори и на строителни фирми, които могат
да се определят като големи, се допуска сериозен
пропуск. Мениджърите на тези фирми не полагат
достатъчно усилия за проучване на условията, в които ще трябва да осъществяват дейността си техните организации след приемането на страната ни
в ЕС. Освен това не се проучва и опита на организациите в строителния бранш в новоприетите страни-членки на съюза. По този начин се губи възможността в рамките на оставащото време до включването ни в ЕС фирмите по-плавно да се адаптират
към новите условия на средата.
Една от реалните опасности, които стоят пред
строителните фирми, е прекалената раздробеност
на бранша. Това донякъде се обуславя и от спецификата на самия бизнес. Традиционното разбиране е да се формират групи от работници-специалисти в конкретно направление от цялостния процес по извършване на строителните дейности. Това
доведе до регистрацията на множество фирми с
по 10-20 души персонал, които придобиха известност като “строителни бригади”. Ако се анализират активите на тези дружества става ясно, че пазарната им капитализация е много ниска поради
факта, че те най-често не разполагат със сграден
фонд и специализирано транспортно или производствено оборудване. Въпреки това, подобни фирми
са обект на интерес от страна на строителни инвеститори, защото цените, които предлагат за услуги-

1 Kraatz, M. S.,Learning by association? Interorganizational networks and adaptation to environmental change,
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2 Levinthal, 1994, 171
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те си са по-ниски, поради ниските разходи.
Интензивното строителство в района на Южното Черноморие и продължаващото търсене на терени от страна на инвеститори, изпревари развитието на строителния бранш в региона. За да се компенсира изоставането на организационното развитие на организациите, които вече са заели позиции
на пазара, се превърна в практика наемането на
подобен тип “строителни бригади”, като своеобразен вид подизпълнители. Този подход решава
проблема, но само в известна степен. Липсата на
възможност за ефективно планиране на дейностите,
затрудненията при координацията на доставките на
ресурси и не на последно място затруднения контрол, рязко намаляват нивото на качеството на строителните работи. Масово явление, е да не се спазват технологичните изисквания, в резултат на което се налагат ремонти дори в рамките на 1 година след предаване на обектите.
В последните 6 години въпреки постоянния
ръст в търсенето на строителни услуги, процесите
на окрупняване се характеризират с много ниска
динамика. Практиката, която се е наложила е да
се търсят партньорства и възможности за вертикално интегриране само в случаите, когато изпълнявания обект е с висока архитектурна и конструктивна сложност, или голям по размер. Липсата на
активна политика, насочена към концентриране на
технически, трудови и финансови ресурси, се явява пречка пред възможността български строителни фирми да бъдат избирани за изпълнители на
големи проекти с външно финансиране. През последните 4 години в страната стартираха множество подобни проекти, но участието на българските
фирми се свежда до ролята на подизпълнители.
Проблемите, които стоят пред българските
фирми в строителния бранш, могат да се разглеждат в две направления:
• раздробеност на отрасъла и наличие на множество малки фирми
• непознаване на условията в които ще трябва
да развиват дейността си след приемането на страната ни в ЕС
Големият брой нови фирми от типа на “строителни бригади” и едноличните търговци, които
предлагат строителна техника се извеждат като
проблем, тъй като в условията на променящи се
условия на средата, външните фактори оказват непропорционално въздействие върху новите малки
фирми, в сравнение с вече работещите в същия
бранш. Младите компании са поставени при условия, които затрудняват тяхната дейност и изискват
влагането на много средства, за да могат да се
адаптират. Структурата и процесите вътре в организацията се развиват сравнително бързо и членовете на организацията свикват да търсят в тях един-

ствения начин да повишават ефективността си.
Проблемите възникват от това, че вътрешните фактори са изградени от взаимосвързани елементи и
е трудно да се заменя само един от тях, без да се
окаже негативно въздействие върху останалите.
Като цяло младите фирми инвестират в хора, технологии и активи, които не могат да бъдат изменяни в кратък период, поради малкото ресурси, с които разполагат. При това положение дори и минимално понижаване на ефективността, води до невъзможност да се търсят възможности организацията да се адаптира към по-благоприятни условия
да работа.
В резултат на това, могат да се обособят две
групи фактори, които оказват въздействие върху
възможностите да се търси тип стратегическа адаптация. Фирмите се сблъскват с редица опасности,
защото изпитват недостиг на влияние и възможности за въздействие върху съществуващите доставчици. Втората група фактори се явяват организационни – младите организации обикновено имат ключови членове, които изпълняват непознати за тях
роли, което пряко се отразява върху ефективността им на работа. Това най-ясно проличава при
трудностите, които изпитват ръководителите на
малките строителни фирми (или “майсторите”), когато трябва да търсят решения на управленски, а
не на технически проблеми.
Втората група проблеми – свързани с ниската степен на подготовка на фирмите в строителния
бранш за функциониране в условията на Единен
европейски пазар, е може би по-сериозен. Дори големите и доказали се фирмите в бранша, особено
които оперират в региони с висок ръст на строителството, с висока степен на инертност се фокусират върху текущата си стратегия. Усилията са
насочени към поемане на изграждането на колкото е възможно по-голям брой строителни обекти.
Организациите, които разполагат с необходимите
ресурси закупуват имоти, за които реално ще съществува възможност да бъдат застроени едва след
една или две години. От гледна точка на динамиката на цените на урегулираните поземлени имоти
този подход може да се оцени като успешен и
печеливш, но това е така само в краткосрочен период. След приемането на България в ЕС, ще се
измени и нормативната база, регулираща изискванията при извършване на строителни дейности и
характеристиките на използваните материали.
Прекият резултат от това ще бъде повишаване на
цените за извършване на проектиране и строителство. При условие, че към настоящия момент
цените на урегулираните поземлени имоти, особено в районите на Черноморието и планинските
курорти, са почти изравнени с тези в ЕС, може да
се очаква драстичен спад в печалбите на строител-

Насоки за развитие на предприятията в строителния бранш в...

ните фирми. Поради строгите изисквания за качество на обектите, ще се повиши търсенето на квалифициран персонал, което ще доведе до повишаване на разходите. Самото техническо изпълнение
на обектите и организирането на работата на строителните площадки ще трябва да отговаря на повисоки стандарти, следователно се очаква повишаване на разходите и в това направление. Тези два
фактора ще увеличат цената на извършваните строителни услуги и по този начин ще принудят организациите да свият размера на печалбите си. Като
краен резултат малките фирми ще трябва да решават дилемата – да обявят фалит, или да изгубят
автономността си, като станат част от по-голяма
компания.
Във връзка с очертаните проблеми, могат да
се изведат и конкретни насоки, в които организациите в строителния бранш могат да търсят развитие.
Една от тези насоки е предварителното проучване на нормативната уредба, регулираща извършването на строителни дейности в рамките на страните от ЕС. По този начин ще се използва времето
до приемането на страната ни като пълноправен
член на съюза, за да се адаптират стратегията и
операциите на фирмите в бранша, спрямо новите
условия на средата. Това налага да се използва
проактивен модел за адаптиране, които предполага,
че адаптацията не трябва да е следствие от породили се кризи, а постоянно търсене на възможности. Този метод е най-обичайния за организация,
действаща в динамична среда и повишава интереса на мениджмънта към търсене на нестандартни
стратегически решения.
Втора насока за развитие на строителните
фирми трябва да се търси във възможността да се
използват средствата от пред присъединителните
фондове на ЕС, с цел да се сертифицира дейността на дружествата и да се повиши квалификацията
на служителите.
Като трета насока трябва да се използва възможността до приемането на България в ЕС строителните фирми да участват като партньори по проекти на пред присъединителните фондове, като
ФАР, ИСПА и САПАРД. Това би увеличило опита
на организациите при кандидатстване по програми
и ще ги подготви до известна степен за участие в
усвояване на структурните фондове на съюза.
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Четвъртата насока е свързана с преструктурирането на строителните организации и бранша
като цяло. В основата на тази насока стои възможността от окрупняване на фирмите в отрасъла. По
този начин ще се увеличат активите на компаниите
и възможностите да търсят активни подходи за адаптация на стратегиите си. Подобна промяна в отрасъла може да се реализира чрез формирането на
стратегически групи. Известно е, че спрямо развитието на подобни стратегически групи, се оценя и
атрактивността на отрасъла като цяло. Самото създаване на подобни групи отнема време, следователно ако се приеме, че България ще бъде приета
през 2007г., това означава, че процесите по окрупняване вече изостават. Въпреки това, дори и малки
по мащаб строителни фирми, могат да изследват
възможността за участие във формирането на
стратегическа група, като:
• определят пълния спектър от характеристики, които отличават тяхната фирма от другите в
отрасъла
• направят опит да позиционират фирмите
върху, предвид променливите “цена/качество” и
“асортимент/система за реализация” (директна
продажба или използване на агенция за недвижими имоти)
• определят възможностите за обединяване с
други фирми, попаднали в едно стратегическо пространство в една стратегическа група
В заключение може да се обобщи, че съществуват различни насоки за развитие на фирмите в
строителния бранш, но основно могат да се групират в две направления – подготовка за покриване
на изискванията на стандартите в ЕС към изпълнение на строителните дейности и окрупняване на
фирмите в отрасъла. По този начин ще се избегне
негативния ефект от намаляването на печалбите
за отделните организации и ще се увеличи асортиментът на предлаганите услуги.
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Софийска стокова борса АД отново запазва водеща позиция като най-активен борсов пазар за страната в
търговията с материални стоки. Направен е анализ на работата на трите борсови кръга на борсата, както и на
цялостната й дейност за 2005 г. Особено внимание е отделено на борсовата търговия със зърно и на котираните цени на пшеницата, царевицата и маслодайния слънчоглед, като типични продукти на нашето земеделие.
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Предстоящото приемане на България в Европейския съюз и през 2005 г. бе главна характеристика в развитието на всички области и сфери на
дейност в обществения живот на страната. Присъединяването ни към общността на европейските държави означава влизане в едно добре организирано
пазарно пространство, което има своите положителни и отрицателни последствия за националното
стопанство – огромния конкурентен натиск върху
родните пазарни субекти от страна на европейските се съпровожда с подпомагане в национален мащаб на нашия бизнес от страна на Европейския
съюз.
Една от областите в която все още изоставаме по пътя си към Европа е изграждането и непрекъснатото усъвършенстване на модерната инфраструктура на съвременната правова държава. Става
въпрос не само за институционалната, социалната и техническата, а и за пазарната инфраструктура, които са неотменимо задължение на държавата в качеството й на най-висша форма на организация на гражданското общество, от което тя не
може да абдикира.
Софийската стокова борса, в качеството си
на утвърдила се пазарна институция на съвременната българска държава, базирана върху индустриално развиваща се национална пазарна икономика, заема определено място и дава свой собствен, специфичен принос в решаването на тази общественозначима проблематика в условията на световната глобализация.
През 2005 година продължи организационното развитие на Софийска стокова борса АД, затвърдиха се качествените изменения в членският състав изразяващи се в замяната на пасивни, нетъргуващи членове с нови, активни в борсовите кръгове
на ССБ АД. Доброволно напуснаха 5 фирми членки,
а новоприетите до края на 2005 г. бяха също 5.
Брокерският състав бе обновен с 5 новоакредитирани брокери, като това ясно показва наличието на

вече утвърдена стабилност в членския състав и липса на текучество при търгуващите на пода брокери,
всеки от тях с дългогодишен опит и контингент
клиенти. Така за 2005 година членският състав на
ССБ АД остана същия като предходната година 68 фирми членки (при минимално изисквани от закона 50), от които 53 пълни и 15 постоянни, а на
пода на борсата оперираха над 100 брокера.
По отношение активността на борсовата търговия изминалата 2005 година беше една от найуспешните от създаването на ССБ АД досега.
Борсовият оборот надвиши 280 милиона лева, като обществените поръчки утвърдиха силното си присъствие и съставляват голяма част от него. Наймногобройни бяха сделките с традиционно утвърдени в света борсови стоки като зърно (пшеница и
царевица) и енергоносители (горива и масла), метали и т.н.
Оборотът на ССБ АД през 2005 година достигна високи нива – реализираха се 383 сделки на
обща стойност 280 371 536.04 лева, което е с два
и половина пъти повече спрямо постигнатото през
2004 година, но все пак по-малко от 2003 година
(фиг.1).
Седмичният цикъл на работа на ССБ АД позволи през 2005 г. да се реализират 52 борсови
сесии, на които бяха сключени 383 борсови сделки.
Активността на открития пазар се разпредели в трите работещи борсови кръга както следва (фиг.2):
8 крупни продажби в борсовия кръг “Хранителни стоки”, или 1.06% от оборота;
347 предимно форуърдни сделки в кръга
“Нехранителни стоки” или 92.24%;
28 договора в кръг “Зърно” на борсата, или
6.7% от общия борсов оборот в стойност
Най-много сделки традиционно имаше на кръг
„Нехранителни стоки” – 347 с оборот над 258 милиона лева, зърното както обикновено е в междинна позиция – 28 сделки на обща стойност 18.78
милиона лева, а хранителните стоки са на тради-
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Фиг.1

Структура на оборота на Софийска стокова борса АД за 2005 г. по кръгове
6.70%

1.06%

Нехранителни стоки - 92.24 %
Зърно - 6.70 %
92.24%

Хранителни стоки - 1.06 %
Фиг.2

ционното последно място. Това за поредна година
утвърждава профила на ССБ АД в съответствие с
този на световните борсови пазари, на които се търгуват предимно нехранителни стоки (метали,
енергоносители) и зърно.
Наред с това продължи и се засили тенденцията към укрупняване на борсовите сделки. Средната стойност борсовите сделки за 2005 година надвиши 730 000 лева, като за сравнение достигнатото ниво през 2004 година беше 216 000, през
2003г. – 155 000 лева/сделка, през 2002 г. беше
150 586 лева/сделка, а през 2001 г. 21 652 лева/
сделка.(фиг.3) Тези резултати утвърждават имиджа на ССБ АД като силно концентриран,
високоорганизиран, бързоликвиден, динамичен,
открит, пазар за крупни борсови сделки.

Търговията на кръг „Хранителни стоки”
Както и в предишни години, активността в кръг
„Хранителни стоки” е най-слаба и оборотът наймалък – само 2 974 039 лева, като за основни стоки като брашно, олио, ориз и сол, въпреки че бяха
предлагани редовно за продажба, не бяха сключените сделки.
В кръг „Хранителни стоки”, в унисон с найниските обороти през годината бяха реализирани
сделки за отделни групи основни суровини и продукти (фиг.4), като най-слаби са второто и третото,
а най-силно – четвъртото тримесечие на годината.
Този спад в средата на годината се дължи главно
на нарасналата политическа активност, предизвикана от изборите.
Разпределението по групи стоки дава следна-
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Фиг.3
Структура на оборота в кръг "Хранителни стоки" по основни борсови
групи през 2005 г.
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Фиг. 4
та конфигурация:
семена – 2 274 480 лв (95.91%); тютюневи
изделия – 65 993 лв. (2.22%); захар – 38 065 лв.
(1.28%); варива – 17 500 лв. (0.59%).
Въпреки липсата на сделки за брашно, през
изминалата 2005 г. на сесиите на ССБ АД постоянно присъстваха котировки “продава” за брашно
тип 500 и тип 700. Цените стартираха от нива 290
- 320 лв/т. за тип 500 и 250-300 за тип 700. След
първите резултати от окачествяване на зърното от
новата реколта през м. юли, цените на брашната
отбелязаха скок с 20-30 % в страната. В края на
м. юли мелниците предлагаха произведените от тях
брашна в доста широк ценови диапазон: тип 500 350-400 лв/т. и тип 700 - 320-380 лв/т., а от началото на август започна спад и средните цени за
месеца бяха за тип 500 - 360 лв/т и 330 за тип
700. През месец септември цените паднаха с 5%
и се стабилизираха на нива 260-280 лв/т без ДДС,
което фиксира рекордно ниски равнища за послед-

ните няколко години. Тези котировки се запазиха
до края на декември - естествени ценови позиции
за наличната стока в достатъчни количества. Лекото
покачване в цената на хлебната пшеница не се отрази на този напълно задоволен за момента пазар.
Търговията на кръг „Нехранителни стоки”
Продължи тенденцията към относително нарастване в стойностно изражение на търгуваните
нехранителни борсови стоки на ССБ АД - от 73,23%
през 2004 г. на 92,24 % за 2005 г. Това се дължи
най-вече на усиленото търсене и предлагане на
горива, масла, метали и други традиционни борсови стоки.
Както и през последните години, кръг „Нехранителни стоки” отново е на водеща позиция и по
отношение на броя сделки, и по отношение на оборота – над 258 милиона лева, превес напълно в
съответствие със световната борсова практика.
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Лидер сред стоките за поредна година са горивата
с над 236 милиона лева или 91.44% от оборота на
кръг „Нехранителни стоки”, а втори и трети с незначителна разлика са групите на химикалите и металите със съответно 9.083 и 9.068 милиона лева
или с по 3.68% и 3.51% (фиг.5).
Следващите по активност борсови стоки дървесината, хартията и каучуковите изделия през
2005 година не успяха да преминат границата от
1% от годишния оборот на борсовия кръг
“Нехранителни стоки” и сключените сделки с тях
бяха на стойност както следва: дървесината - 1.14
млн. лв., хартията и хартиените изделия – 436 хил.
лв., каучуковите изделия - 136 хил.лв. Минимални
обороти се отчетоха и за стоковите групи на промишлените и транспортни съоръжения, машинните елементи и приспособления.
Трябва да се отбележи, че по своята активност в общия стойностен оборот на ССБ АД през
всичките години на нейното съществуване, дървесината като традиционна борсова стока заема обикновено между ІІІ и V място, непосредствено след
най-активно търгуваните борсови стоки не само у
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нас, но и в останалите икономически развити държави - енергоносителите, металите и зърното.
Изключение са годините 2002 и 2003, когато дървесината отстъпва съответно на VІ и VІІІ места,
поради “бума” с обществените поръчки по същото
време в борсовата търговия. Независимо, че запазва и през 2005 г. своята позиция в посочения
диапазон, стойността на сделките с дървесина намалява през годината.
Показателно е, че продължава традицията в
различни години водещите стоки в кръг „Нехранителни стоки” да сменят местата си. През 2004г.,
както и през 2005 г., безспорен водещ с голяма
преднина си остават горивата, за разлика от предходните години, в които металите заемаха първото място. Това е в пълно съответствие със световната практика, където от 2000 г. насам, по данни
на UNCTAD, относителния дял на енергоносителите (горивата) в търгуваните борсови стоки непрекъснато нараства за разлика от колебанията в относителния дял на металите и земеделските продукти (зърното).

Структура на оборота в кръг "Нехранителни стоки" по
основни борсови групи през 2005 г.
3.68%

3.51% 1.37%

91.44%

Горива - 91,44 %

Химикали - 3,68 %

Метали - 3,51 %

Други - 1,37 %

Фиг.5
Търговията на кръг „Зърно”
Пшеница. Движението на котировките купува
и продава в рамките на годината могат да се анализират в два цикъла, което е обусловено и от сезонният характер в търсенето и предлагенето на
хлебна пшеница в световен мащаб. В началото на
2005 г. на Софийска стокова борса АД цената на
хлебната пшеница повтори котировките от края на
предходната година и през януари бяха регистрирани ценови нива при предлагането й от 210 лева/
тон. На редовните борсови сесии платежоспособното търсене на хлебна пшеница стартира от 170
лева/тон, което е и най-високото регистрирано в
рамките на годината. Традиционно в началото на

годината се регистрират оферти със завишени ценови нива за търсене и предлагане на хлебна
пшеница, но като се има предвид цената за същия
период от 2004 г. - 300 - 350 лева/тон, началните
месеци на 2005 г. всъщност отбелязват около 60%
понижение и продължаващо стабилизиране на зърнения пазар в страната. (фиг.6)
В рамките на първото полугодие и на нашия
зърнен пазар се отчете тенденция към спадане на
обявените котировки за търсене и предлагане, предизвикано от големите нереализирани преходни количества жито от реколта 2004. Преди стартирането на жътвената кампания през месец юли са
регистрирани търсене съответно на ниво от 150
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Фиг. 6
лева/тон и предлагане на хлебна пшеница от старата реколта на ниво от 160 лева/тон.
Не можем да отречем и влиянието на лошите
климатични условия през края на пролетта и началото на лятото, непосредствено преди започване
на жътвената кампания, – наводненията и падналите градушки предимно в региони с традиционно
производство на хлебна пшеница - Бургас, Ямбол,
Шумен, В.Търново, Русе, Силистра. В следствие
на това възникнаха известни опасения относно количеството на очакваните добиви и качеството на
пшеницата. Като напълно пропаднали се отчетоха
3% от посевите. Обществените опасения за евентуален недостиг на зърно и последвали настроения,
както и наличието на достатъчни преходни количества провокираха намесата на Държавна агенция „Държавен резерв и военно временни запаси”
(ДА”ДРВВЗ”) на зърнения пазар. Деблокирани бяха 100 хил. тона хлебна пшеница от резерва, изцяло изтъргувани на пода на ССБ АД в ценовия диапазон 147-150 лева/тон. Тази интервенция на пазара оказа влияние за относителното стабилизиране в движението на цената на хлебната пшеница в
рамките на периода.
Прибирането на реколтата също се повлия от
лошите климатични условия - количествата на
валежите, придружени с градушки в отделни райони надхвърлиха многократно месечните норми.
Въпреки това обема на добив, отчетен от
Министерството на земеделието и горите (МЗГ),
беше от 3,37 млн. тона в национален мащаб, като
спрямо миналата година делът на зърното ІІ-Б група отбелязва ръст, за сметка на намаляващия процент на зърно ІІ група. Макар и с 12% по-малко
спрямо предходната година, в комбинация с преходните запаси в размер на 418 хил.тона от стопанската 2004 година, това количество сформира
едно сравнително високо предлагане на пшеница в

страната, напълно достатъчно за задоволяване на
вътрешните потребности и осигуряващо добър потенциал за износ. За съжаление нашата пшеница
все още нито като качество, нито като цени е конкурентноспособна в зоната на Черноморския регион.
При така създалата се ситуация на зърнения
пазар, регистрираните котировки на ССБ АД за периода август-септември се движеха леко надолу и
стигнаха нива купува в диапазона 135-140 лева/
тон и нива продава за същия период 160-170 лева/
тон. Средната юлска цена за реколта 2005 г. е 166
лева/тон, което е с 3-4% по-висока от юли 2004 г.
Цените тръгнаха надолу след като се разбра, че
качеството на пшеницата е ниско и средната цена
за месец август беше 147 лева/тон - с 5.2 % по
ниска от регистрираното през същия период на
2004г. Към месец септември цените отново спаднаха и стигнаха средни нива от 130-140 лева/тон
общо за зърнения пазар в страната. Мелниците и
хлебозаводите изкупуваха на 145-155 лева/тон, но
следва да се има предвид, че при окачествяване и
последващо бонифициране, цената пада поне с
10%. В следствие на което производителите задържаха пшеницата от новата реколта по складове и
площадки, в очакване на по-добра цена.
Като статистика можем да отбележим, че найвисока цена след прибиране на нова реколта за последните 3 години е отчетена през 2003 г. - средно
за страната 202 лева/тон, а най-ниска през 2004г.
- 128 лева/тон.
Атрактивните ценови нива в комбинация с временното активизиране на износа на пшеница, провокираха своевременното излизане на пазара като
купувач на държавата в лицето на ДА”ДРВВЗ” и
ръст в цени купува отбелязахме когато агенцията
взе решение за обмяна на зърнения запас и обяви
покупка на 120 хиляди тона чрез борсите в
България. На борсовите сесии на ССБ беше отче-
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тено леко повишение на котировките на пшеница и
те достигнаха нива 160-175 лева./тон цена продава.
Реално сключените сделки на пода на борсата са в
диапазона 150-162 лева./тон, която тенденция за
повишаване на цената продължи и до края на месец декември, когато цените продава достигнаха
до 200 лева./тон, а цените купува до 162 лева./
тон. Участието на ДА”ДРВВЗ” като купувач допринесе за раздвижване на пазара на пшеница в страната и за стесняване на ценовата ножица между
продавачи и купувачи. Това движение на цената нагоре е следствие както от влиянието, което оказват
международните цени на световния зърнен пазар,
така и от оповестеното в края на годината решение
на Министерски съвет да проведе интервенционно
изкупуване на 150 хил. тона пшеница ІІ-Б група от
реколта 2005 г. чрез Държавен фонд „Земеделие”
(ДФ”Земеделие”) на първоначална изкупна цена
175 лева./тон франко склад на купувача в началните месеци на 2006 г. Трябва да отбележим, че
изкупуването на жито от интервенционните агенции в Европейския съюз (ЕС) започна още през
ноември, докато у нас все още като завършена система такава агенция не е създадена към настоящия
момент, а самата интервенция у нас се реализира
едва в началото на следващата година. Излишно е
да се подчертава, че всичко това се отразява неблагоприятно на националния зърнен пазар.
Царевица. В началото на 2005 г. цената на
царевицата на зърно запази нивата си от края на
предходната година и варираше в диапазона от 140
до 160 лева/тон - значително по-ниска от 2004 г.
когато цена купува беше 305 лева/тон. Изключително високото предлагане на зърно през изминалата година сведе до минимум потребностите
от внос на царевица. По данни на Агенция „Митници” в страната са внесени едва 8 292 хил.тона,
което е най-ниското ниво за последните 15 години.
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Въпреки високата активност на износа голямото
предлагане на зърно поддържаше относително стабилни цени през цялата година (средно 140 - 155
лева/тон). Падналите обилни валежи през първата
половина на месец юли оказаха влияние върху цената и тя започна бавно да се повишава. През втората половина на месец август цената на царевицата се движеше в диапазона 150 - 160 лева/тон.
Непосредствено преди новата реколта средните ценови нива бяха 170 лева/тон, което е със
100 лева/тон по-малко спрямо същия период от
предходната година. През месец октомври започна предлагане на количества от новата реколта на
цена 140-145 лева/тон и за разлика от извънборсовия пазар, където се отчете спад до нива 135 –
140 лева/тон борсовия пазар остана стабилен без
промяна в цените до края на годината.
Маслодаен слънчоглед. Добивът на слънчоглед в България през 2005 г. отбеляза един своебразен рекорд. Вероятно благоприятното съчетания
на добри климатични условия специално за пролетните култури, рекордно засятите площи (6,53
млн.дка срещу 5,98 млн.дка през 2004 г.), подобрената агротехника и използването на високодобивни хибридни семена, позволиха да се получи голямо количество с добри показатели (най-вече
масленост).
Може да се твърди, че през изминалата година българските производители оцеляха благодарение на реколтата от слънчоглед. Изкупуването му
започна веднага след прибиране на реколтата, което спести разходите за съхранение. Реализиран
бе значителен по обем износ, надвишаващ с 57 %
експортираните количества през 2003/2004 г. Още
през м.януари засиленото експортно търсене за
Турция, Румъния и страните от ЕС, увеличи цената
на маслодайния слънчоглед на нива около 400 лева/
тон. Тази тенденция се запази в продължение на

Динамика на цената на царевица през 2005 г.
на ССБ АД в лева/тон
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два - три месеца. От м.май до началото на новата
реколта цената отчете понижение и средните нива
бяха от 360-370 лева/тон. В края на годината бяха
регистрирани цени купува - 380 лева/тон и цени
продава - 440 лева/тон, които са с 1.5 % по ниски
от същия месец на 2004 г., което се дължи на голямото предлагане на вътрешния и международните пазари на маслодайната суровина и слънчогледовото масло.
Борсова дейност
За нарасналата активност на ССБ АД свидетелства фактът, че борсата става все по-ценен източник на обективна ценова информация и по-търсен партньор от редица национални институции в
стремежа им да отговорят на предизвикателствата,
свързани с присъединяването на България в ЕС.
Освен утвърдените дългосрочни отношения с редица държавни и недържавни органи и организации,
търговски и нетърговски дружества, учреждения и
заведения, борсата става много търсена институция по линията на публично-частното партньорство,
което е ключът за решаване на преобладаващото
множество от проблемите на страната. Без да си
поставяме за цел подробното им изброяване, сме
длъжни да споменем МЗГ, Министерство на
здравеопазването, ДА”ДРВВЗ” и ДФ”Земеделие”,
съдебната система, редица общински власти (главно техните финансови служби) не само от столицата, но и от цялата страна. Надяваме се през настоящата година тези взаимоотношения да се задълбочат и резултатите от тях да стават все пополезни за националната икономика.
Високият международен авторитет на ССБ АД
през изминалата година бе потвърден главно в рам-

ките на участието й в годишната конференция на
Association of Futures Markets (AFM), състояла се
от 26 до 28 май 2005 г. в Букурещ (Румъния), на
която Софийска стокова борса АД бе официално
приета за асоцииран член. Естествено е в подобни
международни мероприятия България да се представлява от ССБ АД, тъй като тя единствено поддържа редовни контакти с другите борси по света.
Освен установяването на работни отношения с новосъздадени срочни борси, главно от Азия и
Африка, и обмяната на опит в борсовата дейност,
на срещата в Букурещ се обсъдиха и идеи за бъдеща интензификация и се набелязаха мерки за
по-натъшното укрепване на тази световна организация.
В заключение ще отбележим, че борсовата
търговия в България вече излезе от детските си
пелени.Независимо, обаче, от бурното си развитие
през последните години, тя все още не е заела полагаемото й се място в системата на пазарните
отношения на съвременното общество и ролята на
борсата като необходима институция на модерната правова държава не е осъзната напълно. Това,
именно, поддържа надеждата, че предстои много
сериозна работа и занапред по утвърждаването на
съвременната стокова борса в качеството й на вътрешно присъщ, задължителен елемент на модерната пазарна инфраструктура на днешния свят.
Имаме всички основания да очакваме, че и занапред Софийска стокова борса АД ще дава своя скромен принос в стремежа на България да се впише
достойно не само в съдружието на европейските
нации, но и в редиците на цивилизованото човечество.
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ABSTRACT
The Sofia Commodity Exchange (SCE) maintains its leading position of the most active commodity exchange
market in the country. A work analysis of the three exchange pits is done, as well as a comparative analysis of its whole
activities. Special attention is given to the exchanges trading with grains and to the SCE price quotations of the national
wheat, corn and sunflower.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ ПРОПАРВАНЕТО НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ
ЧАСТ 1. НОВИ И МОДЕРНИЗИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО ПРОПАРВАНЕ НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ
Ненчо Делийски, Славчо Соколовски
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Пропарването на дървени материали е важна част от технологичните процеси при производството на фурнир,
шперплат, паркет, ПДЧ, ПДВ, слоести изделия и огънати детайли за мебелната, спортната и други промишлености.
Чрез него се постига главно пластифициране и облагородяване на дървесината.
Традиционно, от десетилетия прилаганите без промяна съоръжения и технологии за пропарване на дървени материали се характеризират с голяма продължителност (до няколко денонощия) на процеса и изключително
ниска енергийна ефективност.
Под научното ръководство и с водещото участие на авторите през последните десетилетия е разработена
конструктивна документация на няколко типоразмера нови енергоефективни съоръжения за пропарване на дървени материали с различно предназначение. Над 15 такива съоръжения са внедрени и се намират в непрекъсната
експлоатация у нас и в чужбина.
Разработена е също документация за модернизиране и повишаване на енергийната ефективност на традиционно прилаганите съоръжения за пропарване на дървесината. Значителен брой пропарващи съоръжения в
нашите дървообработващи фабрики са реконструирани и модернизирани в съответствие с тази документация.
Разработени и приложени в практиката са научно обосновани технологии за енерго- и ресурсоспестяващо
пропарване на дървени материали в новите и в модернизираните съоръжения с цел пластифициране при производството на фурнир и шперплат или за тяхното облагородяване (подобряване на формостабилността и изменение на естествени цвят на дървесината) при производството на мебелни детайли и паркет.
В настоящата работа се описва и илюстрира графично и снимково извършеното от авторите и се анализират постигнатите значими технико-технологични и икономически резултати.
Ключови думи: автоклав, пропарване, дървесина, пластифициране, енергийна ефективност
Key words: autoclave, steaming of wood, plasticizing of wood, energy effectiveness

Увод
Пропарването на дървени материали е важна
част от технологичните процеси при производството на фурнир, шперплат, паркет, ПДЧ, ПДВ, слоести изделия и огънати детайли за мебелната, спортната и други промишлености. Чрез него се постига главно пластифициране и облагородяване на
дървесината.
Дървени материали се пропарват с цел да се
пластифицират най-често при производството на рязан и развит фурнир (шперплат и слоести изделия)
и на огънати детайли в производството на столове
и различни спортни съоръжения. Причина за това е
фактът, че пропарената дървесина в нагрято състояние има повишена деформируемост и податливост към рязане, а полученият от нея фурнир е с
по-добро качество [9, 11, 14, 15, 16].
На пропарване с цел облагородяване на дървесината се подлага значителна част от буковите,
ореховите, черешовите, акациевите и т.н. фасонирани материали, от които се произвежда паркет или
се изработват отговорни детайли за мебелната,
спортната и други промишлености. Облагородяването се характеризира с външни и вътрешни беле-

зи.

Външните белези са от естетичен характер и
се заключават в целенасоченото изменение на бледожълтия и бледочервеникав естествен цвят на дървесината в различна, желана от клиентите, степен
на наситеност на розов и червен цвят при буковите
и черешовите материали и на кафяв цвят при ореховите и акациевите материали. В резултат на пропарването освен това се заличават в значителна степен съществуващите контрасти между оцветяването на беловинната и ядровата зона и между здравата и натръпналата дървесина [7, 12, 15].
Вътрешните белези се заключават в намаляване на биологичните и други напрежения в дървесината, а също на равновесното съдържание на
вода в нея в резултат на пропарването. Това, заедно със стерилизирането на дървесината, се отразява благоприятно върху поведението на пропарените материали при по-нататъшното им преработване и експлоатация. Те се изсушават, пропиват
или модифицират по-бързо и по-хомогенно, а получените от тях детайли и изделия имат значително по-добро качество и по-голяма размеро- и формостабилност [1, 4, 5, 6, 13, 17].
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Традиционно прилаганите технологии за пропарващата и на охлаждащата след това среда и
парване на материалите се осъществяват при атдр.
мосферно налягане на пропарващата среда.
Това наложи да се създадат математични
Поради специфика в конструкцията на съоръженимодели, алгоритми и софтуер, отчитащи максималята и относително ниската температура на средата,
но възможен брой влияещи фактори. С тяхна потези технологии имат голяма продължителност (до
мощ са разработени научно обосновани технологии,
няколко денонощия) и нисък топлинен к.п.д. (в грасъоръжения и управление на процеса на процеса
ниците до 18%).
на пропарване на дървени материали с различно
През последните десетилетия в редица пропредназначение, а също така съобразени с изискмишлено развити страни започна прилагането на
ванията за използването им в бъдеще в автоматичинтензифицирано пропарване на дървени материни системи с моделно предсказващо управление
али при повишено налягане на парата в херметина този процес.
зируеми автоклавни съоръжения. По-високата темВ настоящата работа се описва и илюстрира
пература на пропарващата среда, от една страна,
графично и снимково извършеното от авторите по
и доброто топлоизолиране на автоклавите, от друга,
създаването на нови и модернизирането на същеспозволяват неколкократно да се намалят продълтвуващи съоръжения и технологии за пропарване
жителността и специфичните енергийни разходи на
и се анализират постигнатите технико-технологичпроцеса в сравнение с традиционните технологии
ни и икономически резултати.
за пропарване при атмосферно налягане.
1. Енергоефективни нови съоръжения и научноПовишената интензивност на процеса на прообосновани технологии за пропарване на дървепарване на дървените материали в автоклави силни материали в тях
но усложнява проблемите, свързани с неговото
правилно, ефективно и бездефектно провеждане.
1.1. Автоклави за пропарване на дървени матеПричина е обстоятелството, че нагряването на дърриали
весината с цел нейното пластифициране или облаЗа практическо реализиране на идеите ни за
городяване (в т.ч. хомогенно оцветяване и стабиливисоко интензивно енергоспеспестяващо пропарвазиране на формата и размерите) в резултат на проне на дървени материали, с участието на специпарването е многофакторен процес, зависещ от
алисти от ЛТУ и от Института по топлотехническо
размерите, началната температура и предназнаи енергетично машиностроене (ИТЕМ) – София, е
чението на материалите, от строежа и микрострукизготвена и узаконена в ДИТН машинно-конструктурните особености на дървесния вид, от анизоттивна документация на гама типови автоклави с раропността на дървесината и от съдържанието и агботно налягане 0,5 МРа [8], чиито технически и екрегатното състояние на водата в нея, от закона на
сплоатационни параметри са показани в табл.1.
изменение и стойностите на температурата на проТаблица 1. Параметри на разработените с наше водещо участие автоклави за пропарване на дървени материали с различно предназначение
№
по
ред

Тип на
автоклава

Вътрешен
диаметър
Da , m

Работна
дължина
La, m

Работен
обем
Va, m3

Полезен
обем , m3
(номинален)

Годишна
производителност, m3

1.

АПДП-240

2,4

13,0

66

22

10 000

2.

АПДЗ-240

2,4

9,0

48

16

8 000

3.

АПДЗ-240М

2,4

4,5

24

8

4 000

4.

АПДЗ-200

2,0

4,5

18

6

3 000

5.

АПДЗ-80

0,8

2,0

1,3

0,4

Гамата включва 5 типоразмера автоклави, чиито капацитетни възможности най-добре съответстват на обема, номенклатурата и предназначението на пропарваните материали в нашите дървооб-
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работващи предприятия. Означението на типа на
автоклавите е в съответствие с предложената с наше участие класификация и означаване на машините и съоръженията за хидротермично обработ-
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1.2. Научно обосновани технологии за автоклавно пропарване на дървени материали
1.2.1. Автоклавно пропарване на фурнирни призми и трупи
Преобладаващата част от дървените материали, които се пропарват в практиката, е предназначена за производство на фурнир. С пропарването се цели дървесината да се пластифицира, тъй
като в нагрято състояние тя има повишена деформируемост и податливост към рязане. Доброто
пластифициране осигурява получаване на висок качествен и количествен добив на фурнир при намален разход на електрическа енергия за рязането
му.
Установената добра адекватност на съставени от нас обобщени математични модели на процеса на нагряване на призматични [3] и обли [2]
дървени материали при пропарването и последващото им кондициониране позволи с тяхна помощ
да бъдат разработени и приложени в практиката
научно обосновани режими за автоклавно пропарване на несъдържащи и съдържащи лед призми,
трупи и цилиндрични секции от различни дървесни
видове. При симулационните изследвания с модела в качеството на гранични условия са залагани
предложени от нас и доказали на практика своята
висока ефективност 3-степенни циклични режими
за изменение на температурата на пропарващата
среда tm в автоклава.
Разработването на режимите за пропарване
е извършено за представляващите интерес за практиката геометрични параметри на материали от различни дървесни видове.
Извършено е пресмятане на нестационарното изменение на t в напречните сечения на материалите по време на пропарването и на последващото им кондициониране във въздушна среда. В
резултат на това е определена необходимата продължителност на нагряването в автоклава и на последващото кондициониране с цел изравняване на t
по сечението на материалите до достигане на оптималната температура, която даден дървесен вид
трябва да има по време на рязане на фурнира.
Когато t се намира в оптималните граници, дървесината е с висока пластичност и податливост към
рязане, разделянето на клетките става по междуклетъчния слой, разкъсването на клетъчните стени
е минимално и чистотата на повърхността на фурнира е най-добра.

Рязането на фурнира при температура, по-ниска от оптималната, когато дървесината не е достатъчно нагрята и пластифицирана, а поради това е
и слабо деформируема, е съпроводено с надирания или с поява на пукнатини върху повърхността
[9, 14].
Лошо е също така и когато дървесината е
“препропарена”. Тогава връзката между влакната
отслабва толкова, че започва разцепване на фурнира в границите между годишните пръстени, увеличава се набъбването му в зоната на сърцевинните лъчи, появява се мъхавост и др.
На фиг.1 е показано изчисленото изменение
на t в 4 характерни точки от сечението с размери
0,32 x 0,40 m на съдържащи лед букови призми
по време на пропарването им в автоклав и на последващото кондициониране.
Вижда се, че t и в 4-те точки от сечението на
пропарените призми влиза в оптималните за бука
граници (от 610С до 780С) след продължителност
на кондиционирането около 2h. Именно тогава е
най-благоприятно да се извършва рязането на фурнира
140
tm
tпов ърхн.
t(d/4, b/8)
t(d/4, b/4)
t(d/2, b/4)
t(d/2, b/2)

120
100
Температура t, oC

ване и защита на дървесината. Автоклавът АПДП240 е от проходен тип, а всички останали автоклави в табл.1 са от задънен (само с един отваряем
капак) тип.
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Фиг. 1. Изменение на tm и на t в 4 характерни
точки от сечението с размери d x b = 0,32 х
0,40 m на съдържащи лед букови фурнирни
призми по време на пропарването и на кондиционирането им

На фиг.2 са показани произведени по наша
документация 2 автоклава, които се използват за
пропарване на фурнирни материали в
„Дървообработване ВТ” АД, гр.Велико Търново.
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Фиг. 2. Общ вид на 2 автоклавa oт типа АПДЗ-200 в “Дървообработване ВТ” АД, гр.В.Търново
1.2.2. Автоклавно пропарване на дървени детайли преди огъването им
С помощта на математичния модел са разработени 3-степенни режими за пропарване в автоклав на предназначени за огъване детайли в производството на столове. Те са доуточнени в производствени условия и са внедрени за пропарване в
автоклав тип АПДЗ-80 в “Хемус” АД – гр.Троян.
Същите са сравнени с традиционно прилаганите
режими за пропарване на детайлите в чешки автоклави за ниско (до 0,15 МРа) налягане.
На фиг.3 са показани уточнените режими за
пропарване на детайли, от които се произвеждат
облегалки. Дадено е изменението на tm и на t в 4
равноотдалечени една от друга точки, разположени върху половината от дебелината на детайлите.
Благодарение на по-високата температура, до
която се нагряват детайлите при пропарването им
в автоклава, тяхната пластичност се подобрява в
сравнение с тази при съществуващата технология.
За това свидетелстват резултатите от проведените
изследвания върху количест-вото на брака, което
се получава при огъване на детайлите след пропарването им по приведените на фиг.3 режими. Те
показват, че при тази технология за различните използвани в производството на столове детайли (седални рамки, облегалки, задни крака и ремфорси)
продължителността на пропарване се намалява от
14,3 до 33,3%, а количеството на брака се понижава от 1,8 до 3 пъти.
Внедряването на новата технология за пропарване на буковите детайли преди огъ-ването им довежда до значителни икономии на дървесина и пара и осигурява повиша-ване на производителността на труда.

Фиг. 3. Изменение на tm и на t в 4 точки от
дебелината на облегалки по време на пропарването им в автоклав
1.2.3. Технология за автоклавно пропарване на
фасонирани материали с цел облагородяване и
изменение на естествения цвят на дървесината
Значителното интензифициране на процеса на
облагородяване (подобряване формостабилността
и осигуряване на желано изменение на естествения цвят) на фасонирани дървени материали при
пропарването им в автоклави се съпровожда от повишаване неравномерността на разпределението
на t по напречното сечение на материалите. Това
усложнява задачата за определяне на момента на
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достигане на изискуемото качество на облагородяване. За съставяне на научно обосновани режими за пропарване е необходимо да се знае, от
една страна, разпределението на t в отделните точки от сечението или обема на материалите, а от
друга – влиянието, което t оказва върху облагородяването на дървесината с цел осигуряване на еднакъв облагородяващ резултат в отделните точки.
След анализиране на изложените в специализираната научна литература резултати от наши и
на други автори изследвания достигнахме до заключение, че в качеството на критерий за оценяване на
степента на облагородяване на фасонираните материали може да бъде използвана интегралната
площ Soi, която се намира между кривите на изменение на t в отделните точки i по време на пропарването и успоредна на абсцисната ос линия, съответстваща на температурата two0, при която започва по същество процесът на облагородяване. Въз
основа на това заключение от нас е предложен метод за оценяване на степента на облагородяване
на пропарваните материали, който е изложен в [3],
включен е в 2 учебника за ВУЗ в Словакия и е многократно цитиран.
Анализът на приведените в [5, 6, 12 etc.] данни показва, например, че за достигане на степен
на облагородяване, съответстваща на диапазона от
розово-червен до червено-кафяв цвят, е необходимо буковите материали да се пропарват при
режими, които осигуряват за всички точки от сечението им достигне на стойности на Soi в границите
(1,2 ё 1,8).106 K.s при спазване на определени ограничения по отношение на максималните стойности на tm.
Долната граница от Soi » 1,2.106 K.s съответс-
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Фиг. 4. Изменение на tm, t и Soi в 4 точки от
сечението на фасонирани букови материали c d
=100 mm по време на пропарването им в
автоклав
тва на розово-червения цвят, а горната граница
Soi » 1,8.106 K.s – на червено-кафявия цвят. За осигуряване на равномерност в оцветяването и облагородяването на материалите в целия им обем е
необходимо разликата между Soi в отделните характерни точки да не превишава 5 ÷ 8 % .
На фиг. 4 е показано полученото при пресмятанията с модела изменение на tm по време на пропарването и на съответстващото й изменение на t
и критерия на облагородяване Soi в 4 равноотдале-

Фиг.5. Общ вид на автоклави тип АПДЗ-240, пропарващи фасонирани материали в „Алфа ууд” АД,
гр.Д. Чифлик (вляво) и в “Sundermann” s.r.o - гр. Banská Štiavnica, Словакия (вдясно)
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чени една от друга точки от сечението на букови
материали с d = 100 mm, начална температура
на материалите tw0 = 0oC, съдържание на вода в
дървесината u = 0,5 kg.kg-1 и two0 = 70 oC.
Пресмятането обхваща и 1,5 h кондициониране на
пропарените материали.
На фиг.5 са показани 2 от общо 5-те произведени по наша документация автоклави тип АПДЗ240, които вече над 10 години се използват за пропарване на фасонирани дървени материали и на
фурнирни призми и секции. Първият от този тип
автоклави се намира в непрекъсната експлоатация
от 1983 г. във „Фурнир” АД, гр.София.
2. Модернизирани съоръжения и енергоефективни технологии за пропарване на дървени материали в тях
2.1. Модернизирани басейни и технологии за пропарване на дървени материали в тях
За пластифициране на фурнирни трупи, секции и призми в дървообработващите фабрики у нас
и в чужбина от десетилетия се прилагат изкопани в
земята басейни с бетонни стени и дъна. С помощта на кран басейнът се запълва с дървени материали, покрива се с метален капак и в него се въвежда водна пара, с която се осъществява пластифицирането им преди рязането или развиването на
фурнира.
Кондензната вода, образуваща се от парата
след отдаване на съдържащата се в нея топлина
към дървесината и към стените на басейна, се събира на дъното му и периодично се изпомпва след
изваждане на пластифицираните материали.
Недостатъци на съществуващите и все още
масово използвани в практиката пропарващи ба-

сейни са следните:
• затруднен достъп на парата до всички заредени в басейна материали, което обуславя значителни разлики в степента на пластифициране на
близко разположените от тях до мястото на въвеждане на парата спрямо отдалечените от това място;
• често в басейните се въвежда суха или прегрята пара, което предизвиква значителни напуквания на материалите;
• не след всяко пропарване се изпомпва кондензната вода от дъното на басейна, вследствие
на което с течение на времето все по-голямо количество от подложените на пропарване материали
се оказва потопено в нея и полученият от тях фурнир има повишено влагосъдържание спрямо този,
добит от непотопените във водата материали. Това
удължава времето за изсушаване на фурнира, повишава специфичните енергийни разходи при сушенето и увеличава неравномерността на крайното влагосъдържание на фурнира;
• събиращата се на дъното на басейна кондензна вода с течение на времето се замърсява и
това води до нежелано и неравномерно оцветяване
на потопените в нея материали, а оттам – до влошаване на качеството на добития от тях фурнир;
• с течение на времето бетонните стени и дъно на басейните се напукват и изтичащата през пукнатините кондензна вода замърсява и повишава киселинността на околната почва;
• обичайна практика е капаците на басейните
да се изработват само от ламарина, което води до
силно топлопредаване в околното пространство и
вследствие на това до повишаване на специфичните енергийни разходи при пропарването на материалите.
След анализиране на изброените недостатъ-

Фиг. 6. Общ вид на реконструиран басейн за пропарване на шперплатни трупи и секции в
Кооперация „Обнова”, с.Черни Осъм
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ци от нас е разработена документация за преодоляването им чрез реконструиране и модернизиране на налични басейни и на технологията за пропарване на дървени материали в тях. Тази документация обхваща следните основни елементи:
• по надлъжните стени и дъното на басейна
се оформят бетонни ребра (фиг.6), подобря-ващи
достъпа на парата до всички заредени за пластифициране материали;
• стените, дъното и бетонните ребра се покриват с хидрофобна, киселинно- и топло-устойчива циментова замазка, съобразена с най-новите
технологии в тази област;
• по надлъжните стени и дъното на басейна
се оформят бетонни ребра (фиг.6), подобряващи
достъпа на парата до всички заредени за пластифициране материали;
• на дъното на басейна се разполага перфорирана тръбна разводка за въвеждане на парата,
като тръбите се покриват с кондензна вода до горния ръб на бетонните ребра. Това осигурява овлажняване на постъпващата в басейна пара и минимизиране по този начин на напукванията на
материалите;
• в непосредствена близост до басейна (или
до няколко един до друг намиращи се басейни) се
разполага бетонна шахта, която се свързва с тръбопровод с басейна. Постъпващата в тази шахта
кондензна вода от басейна се изпомпва до нивото
на горния ръб на бетонните ребра на дъното на басейна и с цистерни се откарва до най-близката пречиствателна станция;
• металният капак на басейна се топлоизолира с помощта на П-метални профили, минерална
вата и ламарина над нея.
• басейнът се снабдява със система за автоматично управление на технологията за пропарване на материалите и за изпомпване на кондензната вода. Такава система е разгледана във втората
част от настоящата работа.
По предложената документация вече са реконструирани и модернизирани със значим икономически ефект 4 броя пропарващи басейни в
Кооперация „Обнова”, с.Черни Осъм. Предстои модернизирането на още басейни в същата фабрика,
а също и в други дървообработващи предприятия.
2.2. Модернизирани камери и технологии за пропарване на дървени материали в тях
През последните десетилетия на миналия век
много от нашите дървообработващи и мебелни
предприятия бяха снабдени централизирано с метални сушилни камери от типа SHT (производство
на бившата ГДР) или DQKS (производство на
Полша).
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По време на прехода към пазарна икономика
и в резултат на приватизацията на промишлените
предприятия значителна част от тези сушилни камери по различни причини се оказаха ненужни за
използване по предназначение. Тъй като вътрешните им стени и таванът им като правило е изработен от неръждаем алуминиев материал, то в редица случаи се оказва целесъобразно камерите да
бъдат реконструирани и използвани за пропарване
на фасонирани дървени материали в тях.
За оползотворяване на възникналата възможност от нас е изготвена документация за реконструиране на налични метални сушилни камери и за
реализиране в тях на технология за пропарване на
дървени материали. Тази документация обхваща
следните основни елементи:
• демонтиране на вентилато-рите и на задвижващите ги двигатели;
• демонтиране на калорифери-те и на свърващите ги тръбопроводи;
• запушване с неръждаема ламарина и минерална вата на отворите, възникнали в стените на
камерата в резултат на демонтирането на споменатата окомплектовка;
• добро уплътняване на врата-та на камерата
• изработване в пода на камерата на канали и
полагане в тях на перфорирани тръби за въвеждане на пара в съоръжението;
• изработване на система за.отвеждане на излишната кондензна вода от камерата.
• снабдяване на камерата със система за автоматично провеждане на технологията за пропарване на заредените в нея фасонирани дървени
материали.
По изготвената документация са реконструирани и модернизирани камери в няколко наши фабрики (фиг.7).
3. Икономически резултати от внедряването на
разработените съоръжения и технологии
Сравняването на разработените от нас с традиционно прилаганите в практиката технологии за
пропарване на дървени материали с различно предназначение показва, че:
• продължителността на пропарване на материали от различни дървесни видове и дебелини в
автоклави е от 3 до 6 пъти по-малка в сравнение с
тази при пропарване на материалите в немодернизирани басейни и камери. След модернизране на
тези съоръжения продължителността на пропарване в тях се намалява с около 20-30%;
• херметичността и добрата топлоизолираност
на автоклавите обуславя понижаване на специфичните рaзходи на топлинна енергия, респ. пара от 4
до 8 пъти. След модернизиране на басейните и ка-
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Фиг. 7. Общ вид на метална сушилна камера, реконструирана в камера за пропарване на фасонирани дървени материали
мерите специфичните разходи на топлинна енергия по време на пропарването се намаляват в границите до 40%;
• качественият и количественият добив на фурнир от пропарените призми и секции и на детайли
от пропарените фасонирани материали се повишава до 5% вследствие на по-доброто пластифициране на дървесината в новите и модернизираните
съоръжения;
• повишава се количеството продукция, получавана от единица производствена площ;
• облекчава се обслужването на съоръженията за пропарване.
Заключение
Внедрените общо 17 автоклава от различни
типоразмери в 15 дървообработващи предприятия
(2 от тях в Словакия), а също модернизираните 18
басейни и камери в 6 фабрики се намират в непрекъсната експлоатация и създават значим народостопански ефект.
Например, за последните 10 години 2 автоклава във „Фурнир” АД, София са формирали документирана печалба над 3 млн.лв. (по съпоставими текущи цени). В германо-словашкото предприятие „Sundermann s.r.o. в Словакия 1 наш автоклав
за 7 години е осигурил печалба от над 500 хил.
EURO, а с друг автоклав в BUИINA” a.o. – Zvolen,
Slovakia е реализиран ефект от около 1 млн. EURO
за 11 години.
Изследванията ни в [10] и практическите резултати показват, че при пълно натоварване на новите и модернизираните пропарващи съоръжения
инвестиционните разходи се връщат за период, помалък от една година, което свидетелства за голя-

мата ефективност на осъществяваните в тях технологии.
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ENERGY EFFICIENT EQIPMENTS, TECHNOLOGIES AND CONTROLS FOR
STEAMING WOOD MATERIALS
PART 1. NEW AND MODERNIZED EQUIPMENTS AND TECHNOLOGIES
FOR ENERGY EFFICIENT STEAMING WOOD MATERIALS
Nencho Deliiski, Slavcho Sokolovski
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The steaming of wood materials is an important part of the technological processes of the production of veneer,
plywood, parquet, particleboards, fiberboards, and different types of details for the furniture and other industries. The
aims of the steaming are mainly the plasticizing and the refinement of the wood materials.
Traditionally, for decade past applied without changes, equipment and technologies for steaming wood materials
are characterized by big durability (till some days) and extremely low efficiency.
Under scientific leadership and with determined participation of the authors during the last decades few types of
constructive documentation of new energy effective equipment for steaming wood materials with a different purpose
are created. More than 15 such machines are developed and are in continuous use in various factories around the
country and abroad.
A constructive documentation for the modernization and increasing of energy efficiency of traditionally applied
equipment for steaming wood materials is created, too. A considerable number of steaming machines in the woodworking factories are reconstructed and modernized according to this documentation.
Different scientific based technologies for energy and resource saving treatment with steam of wood materials in
new and modernized machines are created and introduced in the practice. They are used for plasticizing of materials in
the production of veneer and plywood or for their refinement (the improvement of their stability and the change of
natural colour of wood) for the production of furniture parts.
In the present paper the work done by the authors is described, graphically and photographically presented. The
achieved considerable technical, technological and economical results are analyzed, too.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ ПРОПАРВАНЕТО НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ
ЧАСТ 2. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА
ПРОПАРВАНЕ НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ
Ненчо Делийски, Славчо Соколовски
Лесотехнически университет – София
В настоящата работа се описва предложен и реализиран от авторите алгоритъм за управление на процеса
на пропарване на дървени материали в новите и в модернизираните съоръжения, които се представени в първата
част на работата.
Алгоритъмът съдържа научно обосновано изчисляване на циклични енергоспестяващи режими за пропарване с помощта на програмируем логически контролер и последващо напълно автоматично осъществяване от
контролера на изчислените текущи стойности на параметрите на всеки режим.
Дава се функционално описание и снимкова и графична илюстрация на създадени с участието на авторите
програмируеми контролери. Тези контролери реализират с помощта на най-съвременните информационни
технологии предложения алгоритъм за управление за случаите на пропарване на дървени материали с различно
предназначение при производството на фурнир, шперплат и мебелни детайли.
Анализират се получените експлоатационни и икономически резултати от прилагането в няколко фабрики
на предложеното енергоспестяващо управление на процеса на пропарване на дървени материали.
Ключови думи: автоклав, пропарване, дървесина, автоматично управление, програмируем контролер, енергийна ефективност
Key words: autoclave, steaming of wood, automatic control, programmable controller, energy efficiency

Увод
Широко прилаганите в практиката режими за
пропарване на дървени материали обикновено се
състоят от начален експоненциален или праволинеен участък на нарастване на температурата на
пропарващата среда tm, преминаващ в участък с
постоянна стойност на tm и от краен участък с праволинейно или експоненциално понижаване на tm
до стойност, при която процесът на пропарване се
счита за приключил.
Постоянните стойности на температурата tm
в течение на продължително време след завършването на началния участък на обичайно прилаганите в практиката режими обуславя наличието на
продължителен контакт на дървесината със сравнително високи стойности на tm, което може да доведе до влошаване на физико-механичните й свойства [1, 4]. Освен това поддържането на постоянни
стойности на tm изисква по-голям специфичен разход на топлинна енергия отколкото при използването на предложени по-рано от нас циклични режими за пропарване [1, 3].
Настоящата работа представя алгоритъм и
реализиращи го програмируеми микропроцесорни
контролери, които изчисляват продължителността
и изменението на температурата на пропарващата среда tm на циклични режими за пропарване на
дървени материали с различно предназначение.
1. Алгоритъм за изчисляване на ресурсоспестяващи циклични режими за пропарване в САУ

На основата на резултатите от обширни експериментални и симулационни (с помощта на описаните в първа част на работата оптимизационни
математични модели) изследвания на процеса на
пластифициране или облагородяване на дървени
материали са предложени ресурсоспестяващи режими за пропарването, чийто общ вид е показан на
фиг.1.
Получените с изготвен от нас софтуер за персонален компютър решения на математичните модели при различни, срещащи се в практиката, комбинации на началните и граничните условия на процеса на пропарване при атмосферно или при повишено налягане, са обработени по подходящ начин.
В резултат на това са изведени следните уравнения за изчисляване на продължителността на пропарването tP с помощта на микропроцесорен програмируем контролер, който се вгражда в системата за автоматично управление (САУ) на процеса:
• при пропарване на материали с цел пластифициране при производството на фурнир:

τ p = FD + HD 2 − LD 2

tb
100

(1)

• при пропарване на фасонирани дървени материали с цел облагородяването им:

τ p = Fd + Hd − Ld

tb
100

(2)
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Фиг. 1. Общ вид на ресурсоспестяващи режими за пропарване дървени материали, които се изчисляват и реализират от микропроцесорен програмируем контролер
където

τp

е продължителността на процеса

на пропарване, s,
D - диаметърът на подложените на пропарване фурнирни трупи секции или по-малкият размер
от напречното сечение на фурнирните призми, m;
d – дебелината на подложените на пропарване фасонирани материали, m;
tb – началната температура на подложените
на пропарване дървени материали, която се приема приблизително равна на началната температура на въздуха tmb в пропарващото съоръжение
(виж фиг.1) в момента на стартиране на процеса,
о
С;
F, H, L – коефициенти, които зависят от дървесния вид, от съдържанието на вода в дървесината, от наличието или отсъствието на лед в материалите, а също от стойностите tmb, tm0, tm1 и tm9
на фиг.1.
Изследванията ни показаха, а практиката след
това изцяло потвърди, че всеки режим за пропарване с продължителност tP по време на неговото
автоматично осъществяване е целесъобразно да
бъде разделен от контролера на 10 равни по продължителност периоди. В течение на първия период температурата на пропарващата среда tm се повишава постепенно от началната й стойност tmb до
максималната за конкретния режим стойност tm0.
През следвщите 6 периода на режима се извършва циклично изменение на tm от tm0 до tm1 и от tm1 до
tm0. В течение на последните 3 периода се осъществява постепенно понижаване на tm от tm0 до
tm9 с цел изравняване на температурата по целия
обем на пропарваните материали. При това в максимална степен се оползотворява акумулираната

в дървесината и в пропарващото съоръжение топлинна енергия и се минимизира опасността от напукване на материалите след изваждането им от
него.
Алгоритъмът за изчисляване от контролера на
всяко конкретно режимно задание на tm включва и
линейна интерполация на tm между всеки две съседни точки на фиг.1, т.е. от tmb до т.0, от т.0 до
т.1 и т.н. до т.9.
2. Изчисляване на параметрите на режимите за
пропарване в САУ
2.1 Изчисляване на параметрите на режимите за
пропарване на фурнирни материали
При производството на фурнир в началото на
всяка работна смяна е необходимо да се разполага с пропарени материали в нагрято и най-пластично състояние. Една и съща степен на пластифициране на материалите може да се постигне за пократко време tP, когато режимните температури са
относително високи, или за по-продължително време tP, когато температурите tm0 и tm1 са по-ниски.
Затова, в зависимост от разполагаемото технологично време от момента на началото на пропарването до началото на рязането или развиването на
фурнира е целесъобразно процесът да се осъществява по такъв режим (т.е.при такива стойности на
tm0, tm1 и tP), който ще осигури завършване на процеса на пластифициране в желания момент. Това
означава, че по отношение на едни и същи трупи
САУ трябва да има възможност да провежда режими с различна степен на интензивност, а следователно с различна продължителност tP и с различна
специфична (спрямо 1 m3 дървесина) енергоемкост.
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Определените след обработване на решенията на математичния модел стойности на коефициентите F, H и L при различни температури tm0,
tm1 и tm9 (виж фиг.1) са оформени заедно с уравнение (1) като част от алгоритъма за изчисляване с
помощта на микропроцесорен програмируем контролер на режими за пропарване на трупи с различен диаметър или призми с различна дебелина и
от различни дървесни видове. Заложени са 8 степени на интензивност на режимите с номера от 0
до 7, които са напълно достатъчни за покриване на
всички възникващи в практиката случаи на пропарване на материалите. За различните дървесни видове и различните степени на интензивност режимните температури се изменят в границите до 95оС
за случаите на пропарване в съоръжения, работещи при атмосферно налягане, и до 1450С при пропарване на материалите в автоклави.
В качеството на пример на фиг.2 са показани

H - Fr
F-nFr = H-nFr

И нтензив ност
И нтензив ност
И нтензив ност
И нтензив ност

0.8

25

0.6

20

Време τP , h

Коефициенти F, H, L

F - Fr
L - Fr
L - nFr

зависимостите на коефициентите F, H и L в уравнение (1) от температурата на обработващата среда tm в съоръжения, работещи при атмосферно
налягане. Teзи зависимости са валидни за пластифициране на тополови цилиндрични материали с D
і 0,2m, като означенията Fr и nFr в легендата на
фигурата се отнасят съответно за съдържащи (Frozen) и за несъдържащи лед (non-Frozen) материали.
На фиг.3 е показано изчисляваното от контролера по уравнение (1) изменение на продължителността на режимите tP за пропарване на несъдържащи лед при tb = 0оС трупи от топола в зависимост от техния диаметър D и от степента на интензивност на режимите. Продължителността и интензивността на всеки от тези режими осигурява
достигане на оптимална за дадения дървесен вид
температура [4], която трябва да имат пропарените трупи по време на рязане или развиване на
фурнира.
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Фиг. 2. Изменение на коефициентите (в относителни единици) в уравнение (1) в зависимост
от tm при пропарване на съдържащи (Fr) и
несъдържащи лед (nFr) трупи от топола

Фиг. 3. Изменение на продължителността tP на
пропарването на несъдържащи лед с tb= 0оС
трупи от топола в зависимост от диаметъра D и
от степента на интензивност на режимите

2.2 Изчисляване на параметрите на режимите за
пропарване на фасонирани материали
С използване на математичния модел са определени стойностите на tm0, tm1 и tm9 от фиг.1 и
на коефициентите F, H и L и продължителността на
пропарването tP в уравнение (2) за случая на запазване на естествения цвят на пропарените материали (интензивност 0), а също за получава-нето

на 7 степени търсена на пазара на наситеност на
пропарената дървесина (интензивности от 1 до 7).
Пресмятанията са извършени за 6 дървесни вида:
бук, дъб, орех, череша, ясен и явор при влажност
на дървесината 50% и за диапазон на изменение
на началната температура на дървесината от –
10оС до 30оС.
В качеството на пример на фиг.2 е показано
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изменението на изчислената по уравнение (2) продължителност на пропарването tP на несъдържащи лед фасонирани букови материали в зависиИнтензив ност
Интензив ност
Интензив ност
Интензив ност
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мост от дебелината им d и от интензивността на
режимите (т.е. от търсената на пазара желана степен на изменение на естествения им цвят)
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Фиг. 4. Изменение на продължителността tP на пропарването на фасонирани букови материали в
зависимост от дебелината им d и от степента на интензивност на режимите
3. Системи за енергоспестяващо автоматично управление на процеса на пропарване на дървените материали
Установените след обработване на решенията на математичните модели стойности на коефициентите F, H и L в уравнения (1) и (2) са оформени заедно с тези уравнения и с ограничителни условия към тях като част от изчислителния и управ-

ляващ алгоритъм на няколко типа програмируеми
контролери на фирмата “Делта инструмент” –
София. Тези контролери (фиг.5) освен за изчисляване на параметрите на енерго- и ресурсоспестяващи режими за пропарване на материали от множество дървесни видове с различно предназначение, се използват и за автоматичното осъществяване на режимите.

Фиг. 5. Общ вид на микропроцесорни програмируеми контролери, използвани за изчисляване на
оптимизирани енергоспестяващи режими за пропарване на дървени материали с различно предназначение и за тяхното напълно автоматично осъществяване
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Чрез бутоните на контролерите се стартира
желаната, зависеща от tm, интензивност на режима за пропарване на материалите, като преди това
от оператора се въвеждат дървесният вид и
стойността на диаметъра D или дебелината d на
заредените в пропарващото съоръжение материали и се декларира наличието или липсата на лед в
тях.
По време на автоматичното осъществяване на
изчисления режим за пропарване, на дисплея PV
на контролера се индицира текущата измерена от
сензора стойност на tm в камерата, а дисплеят SV
показва изчислената в съответствие с въведения
алгоритъм моментна режимна стойност на tm. Koгато текущата стойност на tm стане по-малка или поголяма от режимната стойност, в зависимост от
капацитета на пропарващото съоръжение и от неговата динамика контролерът изработва по PID- или
по ON-OFF закон управляващ сигнал съответно за
отваряне или за затваряне на вентила, който подава пара към съоръжението.
Сигналните светодиоди в барграфа на контролера показват чрез включването си поредният номер на периода от режима за пропарване, който в
момента се осъществява от контролера.
В случай на изключване или на аварийно прекъсване на захранващото електрическо напрежение, контролерът запомня достигнатото състояние на процеса на пропарване и след ново включване на напрежението той продължава автоматично от това състояние да изчислява и да управлява.
В контролера са въведени функции за записване и на четене на стойностите на tm в случаите,
когато tm излезе извън зададени от оператора граници спрямо изчислените по алгоритъма режимни
стойности. Записва се и може да бъде прочетено
астрономическото време и датата, когато tm е излязла извън границите, а също когато отново е влязла в тях след поредното излизане. С помощта на
бутоните на контролера могат да бъдат прочетени
записите в електронната му памет на недопустимо големите отклонения на tm от режимните й
стойности.
Всяко излизане на tm извън зададените допустими граници задейства изходно реле на
контролера, което включва светлинна и звукова сигнализация в САУ. Чрез звуков сигнал се известява
и за приключване на всеки режим за пропарване.
По време на пропарването на дървените материали е възможно чрез последователно натискане на бутона MODE върху дисплеите SV, PV и OUT
на контролера да се визуализират в цифров вид
следните параметри:
• текущата стойност на изчисленото от контролера режимно задание на tm;

• текущата измерена стойност на tm в пропарващото съоръжение;
• текущото астрономическо време, датата и
месецът;
• изчислената от контролера обща продължителност tP на режима;
• изтеклото време tc от стартирането на режима до момента;
• оставащото време до приключване на режима, равно на разликата tP - tc;
• дебелината на подложените на пропарване
материали, която е въведена от оператора и спрямо които контролерът е изчислил tP;
• продължителността на паузата по време на
режима, когато е липсвало електрозахранване към
системата за автоматично управление;
• продължителността на интервала, с който
автоматично е коригиран режимът за пропарване
поради възникнали недопустимо големи отклонения на tm;
• началната температура в съоръжението, от
която е стартиран режимът за пропарване;
• дървесният вид на пропарваните материали,
който е въведен от оператора;
• въведената от оператора степен на интензивност на режима за пропарване;
• декларираното от оператора наличие или отсъствие на лед в материалите;
• номерът на периода от режима, която се изпълнява в момента.
На фиг.6 е показан контролерът на фирмата
„Делта инструментс” ООД, който се използва в САУ
за измерване с помощта на 4-електроден сензор и
за автоматично регулиране на нивото на кондензната вода, образуваща воден слой на дъното на
пропарващите басейни, през който в тях се въвежда парата за нагряване на материалите. Разположението на долните краища на два от електродите LL
и HL на сензора задава регулируемите съответно
минимално и максимално ниво на кондензната
вода, а долният край на електродите AHL и ALL
съответства на алармени високо и ниско нива на
кондензната вода.
Когато кондензната вода при повишаването й
достигне нивото HL, контролерът с помощта на свое
управляващо реле изработва сигнал за включване
на контактор в САУ, който управлява електрическия двигател на помпата. При достигане от намаляващата кондензна вода на нивото LL релето се
изключва, което предизвиква последователно изключване на контактора и на управляваната от него
помпа.
Когато се налага да се отстрани кондензната
вода напълно от басейна и той да се почисти от
дървесни отпадъци, се преминава на ръчно управ-

Част 2. Енергоспестяващо управление на процеса на ...

ление на помпата. При пълно изпомпване (отстраняване) на кондензната вода от басейна се отваря
контакт на пресостат в САУ и контакторът се
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изключва. По такъв начин двигателят на помпата
се предпазва от работа в недопустимия за него
“сух” режим.

Фиг. 6. Общ вид на контролера, използван в САУ за поддържане на зададено ниво на кондензната
вода на дъното на пропарващия басейн

Заключение
Описаният алгоритъм и програмируеми контролери са внедрени при автоматичното научно обосновано управление на процеса на пропарване на
дървени материали с различно предназначение в
няколко дървообработващи фабрики, при което е
постигнат значителен икономически ефект в резултат на:
• подобряване на качеството на пластифицирането и облагородяването на пропарените материали, което повишава пазарната им цена;
• получаване на възпроизводимо качество на
продукцията при пропарването на различни партиди материали;
• повишаване на количествения добив на
продукцията, получавана от пропарените материали в резултат на минимизиране на пукнатините и
деформациите в тях;
• забележимо намаляване на специфичните
енергийни разходи.

Получените резултати спомогнаха и продължават на спомагат за устойчивото икономическо
развитие на съответните фабрики и за намаляване
на трудностите им при прехода към пазарно ориентирана икономика.
Разработването на математичните модели и
на алгоритмите и софтуера за решаването им и за
вграждане в контролерите е съобразено с възможността в бъдеще те да бъдат използвани в автоматични системи с моделно предсказващо управление [5] на процесите на хидротермично и топлинно
обработване на дървени материали, в т.ч. и по
Интернет.
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ENERGY EFFICIENT EQIPMENTS, TECHNOLOGIES AND CONTROLS FOR
STEAMING WOOD MATERIALS
PART 2. ENERGY SAVING CONTROL OF THE PROCESS OF STEAMING
WOOD MATERIALS
Nencho Deliiski, Slavcho Sokolovski
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The present paper describes a suggested and realized by the authors algorithm for control of the steaming process
of wood materials in the new and modernized equipments, represented in part one of the paper. The algorithm consists
of scientific based computation by programmable logic controller of cyclic energy saving regimes for steaming wood
materials and following fully automatic carrying out by the controller of the calculated current values of the parameters
for each regime.
In the paper a functional description and graphic and photographic illustrations of some types created with the
participation of the authors programmable controllers are given. The controllers realize with the help of newest information technologies the suggested control algorithm for the cases of steaming wood materials with different purposes in
the production of veneer, plywood and furniture parts.
The achieved considerable operational and economical results from the applying of the suggested energy saving
control of the steaming process of wood materials in several factories are analyzed, too.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Бончо Митев
Икономически университет – Варна
Преходът към пазарна икономика у нас предизвика дълбоки промени във всички сфери на общественоикономическия и политическия живот на страната. Особено значими изменения настъпиха в области с изключително важно значение за цялото населението като здравеопазване. Целта на провежданата вече 15 години реформа е да се създаде модерна и устойчива система на здравеопазване, която да се превърне в основен фактор за
подобряване здравния статус на населението и индиректно да допринесе за икономическия растеж на страната.
В тази връзка може да се посочи като приоритет постигането на устойчиво развитие в здравеопазването. За
постигане на устойчиво развитие на системата като цяло е необходимо да се осигури такова развитие на здравните и лечебните заведения като нейни елементи Една от възможните стратегии за това е формирането на
стратегически алианси между тях с участието на местни или чуждестранни партньори.
Ключови думи: стратегически алианси, лечебни заведения;
Key words: strategic alliances, health care institutions

Обща характеристика на системата на здравеопазване у нас
Здравеопазването е сложна система, която
включва в себе си дейности по управление, финансиране и предоставяне на здравни услуги, целящо
подобряване на здравния статус на населението на
страната. Съвременната здравна система се базира на принципите на солидарността, правото на
избор и ефективност при изразходване на ресурсите на системата и по своята същност има както
социални, така и икономически характеристики.
Ролята на държавата в здравеопазването в повечето страни все още е първостепенна, въпреки че тенденциите в света са към все по-голямо либерализиране на пазара на здравни услуги и въвеждане
на конкуренция.
Законовата рамка на българската здравна система обхваща Закона за здравното осигуряване
(1998), Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (1998) и Закона за лечебните заведения (1999). Освен тези ключови законодателни актове е приета и законодателна и нормативна уредба в областта на контрола върху наркотичните вещества, храните, здравето и безопасността на труда, кръвопреливането и др. Подзаконовата нормативна уредба (постановления, наредби и инструкции) се усъвършенства непрекъснато
с оглед на нейното привеждане в съответствие с
основните закони.
Законово установената независимост на трите страни в здравеопазването – потребители, изпълнители на услуги и финансиращи органи, както
и въвеждането на договорни отношения са основни
предпоставки за създаването на пазар на здравни
услуги (с елементи на конкуренция между изпълнителите). Тази система е насочена към обвързване на финансирането на лечебните и здравните за-

ведения с резултатите от дейността и качеството
на услугите и гарантиране на тяхното самостоятелно функциониране (Koulaksazov, et al., 2003).
Финансирането обхваща събиране и обединяване на финансови ресурси и тяхното разпределение между изпълнителите (купуване на услуги). В
качеството си на купувач НЗОК обединява приходите и ги разпределя чрез договаряне с изпълнителите на здравни услуги. След въвеждането на здравноосигурителната система през 2000 г. е направена промяна в механизма на разпределение на
ресурсите – вместо на база брой легла и персонал,
плащането на изпълнителите се осъществява на
базата на резултатите от дейността и някои исторически индикатори. Най-важната характеристика
на новата система са регламентираните договорни взаимоотношения между НЗОК, действаща в качеството на купувач на здравни услуги, и обществените и частни здравни заведения. Всички български граждани имат задължителна осигуровка, обхващаща определен пакет медицински услуги, който се покрива от НЗОК. Здравните услуги се предоставят по силата на сключен договор между регионалните здравноосигурителни каси – подразделения на НЗОК и изпълнителите. Основните задължения на страните по договора, тарифите, начините на плащане и процедурите са уточнени в
Националния рамков договор (НРД), сключван всяка година между НЗОК и съсловните организации
на лекарите и стоматолозите в България. Договори
се сключват и между доброволните здравоосигурителни фондове и изпълнителите на медицинска
помощ.
Знанията, уменията и механизмите за финансиране, необходими за предоставяне на качествени медицински услуги на обществото са свързани
с новите пазарни условия. В годините на преход
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българската система на здравеопазване и реформата на тази система са изпадали в чести състояния на криза. Те са довели до ясното формулиране на главните насоки на развитие (Салчев, 2004):
• Повишаване на ефективността на системата,
с особен акцент върху разходите;
• Подобряване на регулирането и достъпа до
здравни услуги на населението;
• Осигуряване на високо качество на предлаганите здравни услуги;
• Преодоляване на липсата на географски и
качествен баланс по отношение на териториалното разпределение на лечебните заведения;
• Внедряване на подходящи системи на финансиране и “пазарни механизми”, като напр.
здравно осигуряване
• Внедряване на нови технологии и иновации,
осигуряващи предлагането на качествени услуги;
• Повишаване на квалификацията на персонала;
• Преодоляване на негативните тенденции в
здравния статус на населението;
Постигането на устойчиво развитие на здравеопазването у нас предполага недопускане на
“трусове” в системата и реализиране на плавен растеж без резки колебания. Прилагането на пазарните механизми в сферата на здравеопазване и засилващата се конкуренция между лечебните заведения у нас създават необходимостта от използване на нови стратегически инструменти за устойчиво развитие. В тази връзка целта на настоящата публикация е да се изследват стратегическите алианси и тяхното формиране като подходяща стратегия за това, да се посочат предимствата
и рисковете при създаването им в здравеопазването и на тази база да се изведат основните проявления, насоки и тенденции в тяхното развитие.
Обективни предпоставки за устойчиво развитие в
здравеопазването
Условията, в които функционират здравните и
лечебни заведения като елементи на системата на
здравеопазване, се формират от въздействията на
външната среда и създават необходимите предпоставки за устойчиво развитие.
Някои от влиянията на средата са общи за
всички сфери от обществено-икономическия живот
на страната, а други са специфични за здравеопазването. По отношение на общите въздействия на
макросредата върху лечебните заведения те по-скоро имат негативен характер и намират израз в следното:
• От една страна, макроикономическата среда в страната се характеризира с постепенно икономическо оживление и ръст на БВП, относително
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ниски нива на инфлация, консервативна фискална
политика, но от друга са налице редица структурни проблеми като ниски доходи на значителна част
от населението, висока безработица, относително
слаб корпоративен, частен и обществен сектор.
Тези обективни условия създават ограничения пред
осигурителната политика у нас.
• Преходът към пазарна икономика предизвика промени в социалната и демографската среда в страната и доведе до рязко намаляване на
жизнения стандарт на населението, разширяване
на бедността, повишаване на безработицата и разширяващи се процеси на социална изолация на
малцинствата.
• Пазарът на труда и равнището на доходите
в България оказват влияние върху здравната система по няколко направления: ограничаване приходната база на здравноосигурителната система,
създаване на стимули за избягване плащането на
вноските, ограничаване на възможностите за увеличаване на публичните ресурси в системата чрез
повишаване на задължителната здравноосигурителна вноска.
В здравеопазването се наблюдават и някои
специфични въздействия на макросредата върху
лечебните заведения, и по-специално върху
болниците, които формират тяхното специфично
обкръжение (Рохова, Костадинова, 2005):
• Болниците поддържат многообразни контакти с различни външни организации и институции,
като въздействията, които те оказват върху дейността им, са разнопосочни. Причините за това са
свързани с различните позиции, които тези организации, институции и лица заемат – собственик
(принципал), регулиращ, контролиращ или финансиращ орган, бизнес-партньор, клиент, спонсор,
представители на съсловието и др. Тези различни
позиции поставят болницата и нейното ръководство в различни роли при поддържането на външните
си контакти.
• Съществуват ограничени възможности за
контрол върху действията на тези организации, като в преобладаваща част от случаите такава възможност изобщо липсва. Известно е, че външната
среда трудно се поддава на контрол или някакви
въздействия, което значително ограничава избора
на реакция или противодействие. Това е основната
причина, поради която стратегически или оперативни промени във вътрешната среда на болниците
се налагат предимно поради изменените условия в
общото или специфично им обкръжение
• Промените в здравната система, осъществявани през последните няколко години, са свързани с ограничаване на ролята на държавата и разширяване ролята на частния сектор, налагане на
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пазарните принципи, оформяне на пазари на здравни услуги (макар и силно регулирани), създаване
предпоставки за конкуренция между лечебните
заведения. Тези изменения са предпоставка за промени и в позициите на различните организации, в
типа на контактите, както и в принципите на изграждането и поддържането на определени взаимоотношения между тях и болниците. От друга страна със старта на здравната реформа в България
се появиха и нови “играчи” в системата (като общопрактикуващите лекари), промени се нормативната уредба и бяха създадени нови видове лечебни
заведения, които оказват голямо влияние върху
дейността на лечебните заведения за болнична
помощ.
От гледна точка на анализа на макросредата
и нейното въздействие върху системата на здравеопазване у нас могат да се изведат следните основни проблеми, засегнати в доклада на Министерството на здравеопазването относно здравето
на нацията в началото на 21 век и здравната реформа (2004):
• Дефицит на публичен финансов ресурс;
• Несъвместимост на интересите на осигурените, осигурителите и доставчиците на здравни услуги ;
• Неудовлетвореност на потребителите на медицински услуги;
• Недостатъчен управленски капацитет и неефективна здравна инфраструктура;
• Невъзможност на пациентите да участват активно при вземане на решенията за разпределение на ресурсите, както и при определяне на изискванията към качеството на здравната услуга;
• Високи нива на нерегламентираните плащания, неприемлива практика, както от гледна точка
на пациентите, така и от страна на лекарите;
• Липса на адекватна лекарствена политика,
водеща до сериозни проблеми в лечението на социално-значими заболявания;
Тези проблеми оказват негативно въздействие на микрониво, т.е. върху състоянието на лечебните заведения и тяхното нормално функциониране. За справяне с някои от тях е необходимо
тясно сътрудничество в определени области и създаване на стратегически съюзи.
Същност на стратегическите алианси – предимства и рискове
Стратегическите алианси са сравнително ново явление в международния мениджмънт като добиват значителна популярност в края на 80-те и особено през 90-те години на миналия век. Сътрудничеството между фирмите под формата на алианси активно се развива, причините за което се крият
в нарастващата непредсказуемост и увеличаващата
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се конкуренция в съвременната бизнес среда, появата на нови пазари и постоянното технологично
развитие(Ноздрева, 2002).Бурното развитие на алиансите в различните индустрии и браншове обхваща широк спектър от взаимоотношения – от неформалните споразумения между изпълнители и
подизпълнители до смесени предприятия и мрежи,
свързващи множество различни компании.
Съществуват различни подходи за изясняване същността на стратегическите алианси, като
особено разпространен е ресурсния подход. Според
него, двигатели за формирането на съюзи между
фирмите са: пазарната несигурност, стремежът
към увеличаване на ефективността на използваните ресурси, ресурсната зависимост на организациите, различията в компетенциите на компаниите,
ресурсната хетерогенност и несъвършените
пазари.(Varadarajan and Cunningham)В обобщение
може да се посочи, че причините за формиране на
стратегически съюзи са свързани с несигурността
на средата и тяхното контролиране дава забележимо конкурентно предимство на фирмата (Johansson).
Основните предимства от използването на
стратегическите алианси се изразяват (Harvey and
Lusch,1995) в: намаляване на риска, реализиране
на икономии от мащаба, техническо развитие и достъп до нововъведения, ограничаване на конкуренцията, избягване на изкуствено създадени търговски бариери, допълнителен принос на партньорите по Іверигата на стойносттаІ, разделение на
труда, наличие на синергия при осъществяване на
съвместната дейност. Освен това те:
• се формират на доброволен принцип , като
се основават на сътрудничество и доверие между
партньорите и осъзнати взаимни ползи;
• развиват се в определени сфери от дейността на компаниите, в които могат да се приложат
допълващи се ресурси, знания и умения от партньорите, т.е. да се използват техните съществени
компетенции;
• носители са на ново знание, когато се създават с цел реализация на нови пазарни възможности от страна на партньор, който не разполага с
необходимите за това ресурси;
• подпомагат бързото преструктуриране на
фирмите, функциониращи в индустрии във фаза
на зрялост и на спад, чрез намаляване на бариерите за изход (Lei, 1993);
Успешните стратегически алианси носят реална изгода за участниците в тях като им осигуряват различни възможности, свързани с:
• възможността за пренасочване на внимание,
усилия и ресурси от сферите на съвместна дейност
към самостоятелно осъществяваните операции от
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бизнес портфейла на фирмата;
• възможността за специализиране в определена област или дейност, в която фирмата има изявени конкурентни предимства в сравнение с останалите участници на пазара;
• “освобождаване” на организацията от несвойствени за нея операции или дейности чрез сътрудничество с партньор, притежаващ необходимите опит и умения да ги развива;
Въпреки множеството предимства на стратегическите алианси, болшинството от тях не успяват да реализират споменатите изгоди за своите
партньори и се провалят още в първите месеци от
създаване си. Основните причини за неуспеха на
алиансите са свързвани както с пропуски в етапа
на тяхното планиране и договаряне, така и с допуснати грешки при реалното им функциониране, и се
изразяват в (Ноздрева, 2002):
• неточно определяне на целите на стратегическия алианс;
• непреодолими трудности при управлението
и координацията на интересите на участващите
страни;
• нанесени вреди върху имиджа на алианса в
резултат на грешни действия и неудачи от страна
на единия от партньорите;
• изтичане на информация по вина на единия
от участниците;
• неизпълнение на задължения от страна на
участник в алианса;
• трудности при осъществяването на контрол
върху работата и ефективността на стратегическия алианс;
Основните предпоставки за формирането и
развитието на стратегически алианси в здравеопазването са същите като тези, идентифицирани в останалите индустрии – технологичното развитие и
нарасналата конкуренция (Kanter, 1994, Vyas,
Shelburn, Rogers, 1995).
През последните две десетилетия здравните
организации действат в засилена конкурентна
среда, както по отношение на пазарите, така и по
отношение на инвестициите и качеството на здравните услуги. Конкуренцията на пазара на здравни
услуги се увеличава от една страна с появата на
нови пазарни субекти – частни лечебни заведения,
поради тенденцията към трайното ограничаване на
ролята на държавата и разширяване ролята на частния сектор в реализирането на здравни услуги и
дейности. От друга страна конкурентният натиск
нараства с възможността на пациентите свободно
да избират лечебно заведение. Глобалната конкуренция кара организациите да търсят начини за ограничаване на разходите и подобряване на качеството на продуктите, които предлагат. Трябва да се
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отчита и фактът, че конкуренция съществува и за
привличане на квалифициран персонал. Под засилващия се конкурентен натиск стратегическите съюзи могат да се използват като инструмент за формиране на конкурентни предимства и за затвърждаване на пазарната позиция на фирмата. Те са
стимул за развитието и утвърждаването на отличителните компетенции на организациите.
В здравеопазването, стратегическите алианси намират израз в обединяване между конкуриращи се болници на местния пазар (Luke and Olden,
1995), договорни споразумения между лекари и
болници (Murphy and Harding, 1994), мрежи, в които участват доставчици на медицински услуги и
осигурители (Longest, 1990) и споразумения за аутсорсинг за определени дейности между болници и
доставчици.
Насоки и тенденции за развитие на стратегически алианси между лечебните заведения у нас
Във връзка с осигуряването на устойчиво развитие в здравеопазването стратегическите алианси предимно спомагат за неутрализирането на неблагоприятните въздействия на външната среда върху функционирането на включените в тях организации. Формирането на съюзи между лечебните
заведения, в т. ч. болници, може до известна степен да реши един от основните проблеми на
микрониво, а именно недостигът на финансови
средства.
Типичен пример за подобен род партньорство,
което се осъществява у нас е сътрудничеството
между лечебни заведения за извънболнична помощ
и по-специално между индивидуални и групови
практики, медицински центрове и диагностично-консултативни центрове. То се изразява в разпределение и съвместно поемане на някои разходи за дейността (напр. наем), съвместно използване на скъпоструваща апаратура, свързано с нейното оптимално натоварване и др. В някои случаи това сътрудничество между лекари от различни специалности осигурява комплексно обслужване на пациентите.
Особено силно негативно въздействие на
външната среда изпитват районните болници, които са общинска собственост и са изцяло зависими от външно финансиране, тъй като обслужват
население със сравнително ниски доходи. Характерно за формирането на алианси между подобни
лечебни заведения е, че участниците в него са едновременно партньори и конкуренти, в зависимост
от това, коя сфера от дейността им се разглежда.
Пример за подобна практика може да бъде съюза
между две болници от съседни общини, които нямат необходимите ресурси (технологични, финансови, човешки) да предложат на пациентите комп-
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лексен набор от болнични услуги. Те могат да развиват самостоятелно онези структури и дейности,
за които имат гарантиран поток от пациенти и висока използваемост на наличния капацитет (напр.
структурите по вътрешни болести, неврология и
др.), и да си разпределят дейностите, които са ниско ефективни за тях (напр. едната болница да развива хирургия, а другата – педиатрия при съвместно използване на наличните ресурси). Това би довело до затвърждаване на конкурентните позиции
на болниците за определен вид здравна услуга на
местния пазар и предимство при договаряне на пакети от услуги със здравноосигурителни фондове
и каси. Ясното разпределение на задачите и отговорностите между партньорите предопределя нормалното осъществяване на съвместната им дейност, като се избягват конфликтни ситуации.
В областта на здравеопазването се прилагат
т.нар. интегрирани системи за доставка, които съществуват най-често под формата на холдинг от
много доставчици на здравни услуги. Те предлагат
комплексно обслужване на пациента, като се основават на обща собственост и осигуряват по-ефективно използване на всички ресурси. Често те се
формират около частна или публична болница, която създава или купува звена за извънболнична
помощ. Освен в частния, този модел се развива и в
публичния сектор, като напоследък създаване и развитие на интегрирани системи за доставка се наблюдава в Европа, а от няколко години и в България.
Такива системи могат да се изграждат и между
лечебни заведения на едно ниво, например между
болници, между медицински центрове и др. Можем
да твърдим, че този модел на интеграция е една от
най-подходящите бъдещи насоки на развитие за
малките регионални болници у нас. Целта на интегрираните системи за доставка е да се използват по най-добрия начин разполагаемите ресурси
при постигане на високо ниво на удовлетворяване
на потребностите на пациентите, като се повишава качеството на предлаганите услуги. При тази
форма се обединяват наличните финансови, човешки и материални ресурси, което позволява на отделните организации в холдинга от една страна да
се специализират в конкретна област, а от друга –
да разширят видовете предлагани услуги.
Широко използвана практика по отношение на
болниците у нас е сключването на споразумения
за аутсорсинг с външни доставчици за определени
дейности (напр. хранене на пациентите). Предимствата за болниците се изразяват преди всичко в ”освобождаването” им от несвойствените операции
чрез сътрудничество с партньор, притежаващ необходимите опит и умения да ги развива и възможността за пренасочване на внимание, усилия и ре-
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сурси към основната им дейност.
В практиката у нас се срещат и т.нар. стратегически алианси, базирани на знанието, които се
формират с чуждестранни участници. Целта на подобно сътрудничество е осигуряване на достъп на
местните специалисти до най-модерните технологии и методи на лечение. Такова партньорство съществува между Очна болница - Варна и водеща
американска болница в областта на очната
медицина, което позволява на българските лекари
да прилагат най-съвременно лечение, използвайки
чуждия опит и ноу-хау. Подобно сътрудничество се
осъществява между наши университетски болници и чужди партньори по отношение на обучението
на студенти по медицина и обезпечаване с необходимата за това съвременна апаратура.
В последно време у нас упорито се заговори
за профилактиката и превенцията на здравето като
възможност за подобряване здравния статус на
населението. Чрез тях не се стига или по-рядко се
прибягва до скъпоструващи болнични услуги, като
се предотвратяват по-тежките случаи на заболявания и по този начин се намалява необходимостта
от активно лечение. От няколко години в България
се организират различни кампании и програми за
ограничаване на значимите заболявания. В световен мащаб необходимостта от подобни действия е
осъзната отдавна като днес се развива в значителна степен партньорство между сектора на общественото здравеопазване и медицината, особено в областта на кампаниите за промоция на здравето.
Основните предимства на подобно сътрудничество са: намаляване на нуждата от лечение и високоспециализирани дейности, в следствие от подобрения достъп до първична медицинска помощ; нарастване на капацитета и възможностите на първичната медицинска помощ и превенцията; намаляване на разходите за здравни осигуровки на работодателите и подобряване на здравното състояние на населението; редуциране на дублиращи се
здравни услуги; реализиране на икономии от мащаба;(Мутафова и кол.,2005г.).
Заключение
За постигане на устойчиво развитие на системата на здравеопазване е необходимо да се осигури такова развитие на здравните и лечебните заведения като нейни елементи. Използването на
стратегически алианси не е панацея за решаване
на всички техни проблеми, но може да допринесе
за по-ефективното използване на ограничените финансови ресурси чрез осъществяване на съвместна дейност. За успешното реализиране на тази
стратегия е необходим предварителен задълбочен
анализ и планиране на очакванията на всеки участник Особено важно е подробното договаряне на де-
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тайлите по споразумението за съвместна работа
и особено правата, задълженията и отговорностите на всяка страна.. Партньорите се различават според очакванията си за резултатите от функционирането на алиансите. Едните искат “прекалено много за прекалено малко време” и нямат търпение
да изчакат резултатите (Stafford, 1994) В този случай те предприемат действия, насочени към негативна промяна, тъй като действителните резултати се бавят според тяхната лична скала за оценка.
Трябва да се отчита, че стратегическите алианси
изискват много време за реализация на поставените цели, тъй като обикновено обединяването на няколко организации изисква повече усилия и време,
отколкото предварително се е очаквало.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES IN HEALTH CARE SYSTEM
Boncho Mitev
Economical University - Varna, Bulgaria

ABSTRACT
The transition of Bulgarian economy to market made deep changes in social-economical and political life in the
country. Significant changes appeared in such important public spheres as the health care system .The aim of the
health care reform in Bulgaria during last 15 years was to create a modern and sustainable system, in order to become
a driver for improvement of health status of people that indirectly contributes to economic growth of the country. In this
connection as a priority is the achievement of sustainable development in health care system. The formation of strategic
alliances with local or foreign partners between health care institutions gives an opportunity for their sustainable
development as a part of the system
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СТАТИЧНА СТАБИЛНОСТ НА РАБОТНА МАСА С КОЛОННО
НАПРАВЛЯВАНЕ НА ЩРАЙХМУС
Васил Власев
Лесотехнически университет – София
Определена е статичната стабилност на работната маса с колонно направляване на щрайхмус, в средата и
на 40 mm от края. Изчислена е максималната натоварваща сила и са измерени преместванията на колоната и
направляващата втулка. Установено е, че статичната стабилност при натоварване в единият й край е 2,77.10-6
N.m-1 и е 6,3 пъти по-ниска от тази при натоварване в средата. Основната причина за това е полученият момент
от несиметричното натоварване, контактните и еластичните деформации на връзката между направляващата
втулка и тялото на машината. Съществено влияние оказва и горната повърхнина на тялото, което е от листова
стомана с дебелина 5 mm и не е оребрено в областта на връзката с втулката.
Ключови думи: статична стабилност, работна маса, колонно направляване, щрайхмус
Key words: static stability, planer work table, column guiding

Статичната стабилност на елементите и възлите на машините е показател за точността на
обработване, както и за стабилността на технологичните процеси. Тя се определя по формулата [5]

j=

P
,
y

където:

N.m −1

(1)

j е статичната стабилност, N.m-1;
P - натоварваща сила, N;
y - преместване, m.
При щрайхмусите точността на обработване
се определя от разстоянието между ножовия вал и
работната маса. Известни са изследвания [2], при
които е установено, че грешката на обработване
дължаща се на податливостта на ножовия вал е от
порядъка на 0,02 - 0,03 mm. От гледна точка на
точността на обработване при щрайхмусите по-голям интерес представлява стабилността (податливостта) на работната маса. За разлика от ножовия
вал, върху който са приложени само силите на
рязане, върху работната маса са приложени и натисковите сили от предния и задния подаващи
валяци, както и от притискащите греди. При предния подаващ валяк и притискаща греда тези сили
са с променлива големина поради различните надмерки на детайлите.
От изследване работната точност на щрайхмус с колонно направляване на работната маса [1]
е установено, че размерът на детайлите обработени в двата края на работната маса е по-голям от
този в средата приблизително с 0,5 mm. Получената
разлика е многократно по-голяма от грешката на
обработване дължаща се на податливостта на ножовия вал, известна в литературните източници.
Данни за статичната стабилност (податливостта) на работната маса на щрайхмус не са известни. Не са известни също такива данни и за

щрайхмус с колонно направляване на работната
маса.
Целта на настоящата работа е да се изследва
статичната стабилност на работната маса на
щрайхмус с колонно направляване на работната
маса.
Метод на работа
Според поставената цел е избран за изследване щрайхмус от петоперационна машина КП-400,
който се произвежда и като самостоятелна машина от ЗДМ - гр. Якоруда със следните характеристики:
- Дължина на ножовия вал - 400 mm;
- Диаметър на ножовия вал - 90 mm;
- Брой на ножовете - 3;
- Честота на въртене на ножовия вал - 73 s-1;
- Размери на работната маса - 410x600 mm;
- Мощност на електродвигателя - 3000W;
- Честота на въртене на електродвигателя 2890 min-1;
- Диаметър на колоната - 160 mm.
За определяне статичната стабилност на работната маса според формула /1/ е необходимо
да се знае натоварващата сила P. При изследвания щрайхмус натисковите сили върху работната
маса са от предния и задния подаващи валяци и от
силата на рязане. Приложните точки на натисковите сили са три по дължината на работната маса.От това следва, че е необходимо да се определят
големините на тези три сили и да се намери тяхната равнодействаща, която да се приложи при измерване статичната стабилност.
Големината на натисковите сили на подаващите валяци може да се определи теоретично, но
е необходимо да са известни характеристиките на
пружините. За машина, която е включена в производствен процес, снемането на характеристиките
на пружините не е възможно. В такъв случай на-
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Фиг. 1. Схема за определяне натисковата сила на подаващите валяци.
тисковите сили на подаващите валяци могат да се
определят експериментално с динамометър по
следния начин.
Динамометърът 1 се поставя последователно под двата подаващи валяка 2 и 4 (фиг. 1). Чрез
повдигане на работната маса 5 подаващите валяци се повдигат чрез динамометъра до работното
си положение. Задният подаващ валяк се повдига
до линията на фрезоване (разстояние a1), а предния - с 4 mm повече (разстояние a2), което включва
максимално допустимата надмерка на детайлите
за тази машина.
Силата на рязане е определена по методика
изложена в [6], като е използван програмен продукт за компютърни системи [3].
Според така приетата постановка е измерена

максималната стойност на натисковата сила на
предния подаващ валяк Q1=794N, а на задния
Q2=510N. Изчислената максимална стойност на
нормалната сила на рязане е SH=83N.
Според разстоянието между подаващите
валяци, което 170 mm, е определено мястото на
приложната точка на равнодействащата на тези три
сили по посока на подаването. То е на 18 mm от
оста на ножовия вал към предния подаващ валяк.
По широчина работната маса е натоварена в средата и на 40 mm от единия и край.
Така определената приложна точка не позволява директно натоварване на работната маса.
Прието е тя да се натовари чрез лостова система и
тежести от 5 kg (49N), като по този начин силата Р
в точката на натоварване е 98N. За всяка точка на

Фиг. 2. Разположение на измервателните часовници при натоварване на масата странично
/поглед отпред/

Статична стабилност на работна маса с ...

натоварване масата е натоварена и разтоварена
по 3 пъти с максимална сила 1421N.
Преместването y според формула (1) е измерено с измервателен часовник от долната стра-
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на на работната маса при натоварване в единия и
край. При натоварване в средата преместването е
измерено с два измервателни часовника, поставени на 20 mm от двете страни на приложната точка

Табл. 1. Преместване, статична стабилност и остатъчни деформации за различни точки
на измерване при максимално натоварване 1421N

Място на измерване

В средата

Преместване y, µ m
Статична стабилност j, N.m-1.10-6
Oстатъчни деформации y0, µ m

81
17,54
2

на силата. Изчислена е средноаритметичната
стойност на показанията им. За втория случай е
прието измерването да се извърши по този начин,
тъй като е невъзможно поставянето на измервателен часовник от долната страна на масата в средата и, където е захваната за колоната.
За установяване премествания на различни
елементи, при натоварване на масата 1 в единия
край, измервателни часовници са поставени странично на колоната 2 в точка В и върху втулката 3 в
точка С, както е показано на фиг. 2.
Височината на масата, на която е измерена
статичната стабилност е на 60 mm от ножовия вал
при затегнат застопоряващ механизъм.
Резултати и анализ
Получените резултати са представени в таблица 1 за максимално натоварване на работната
маса 1421N.

На 40 mm от края
(Точка А)
512
2,77
3

Точка В

Точка С

192

103

2

1

От получените резултати се вижда, че статичната стабилност на работната маса, когато е натоварена в края и е 6,3 пъти по-ниска от случая при
натоварване в средата. Това може да се обясни с
натоварването, което в средата на масата е почти
по оста на kolonata. Когато масата е натоварена в
края и, тя и колоната са подложени и на момент,
който оказва съществено влияние върху стабилността. Преместванията в точка В и С показват, че
масата заедно с колоната и втулката се наклоняват встрани. При натоварване в средата, премествания в точка В и точка С не се наблюдават.
На фигура 3 е показана графична зависимост
за стабилността на работната маса в двете точки
на натоварване. Първото и второто натоварване са
приблизително същите като третото, за което не
са представени. Близостта на кривите от първото,
второто и третото натоварване, както и малките ос-

Фиг. 3. Статична стабилност на работната маса при третото натоварване.
1 - на 40 mm от края ; 2 - в средата
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татъчни деформации y0 показват, че хлабините в
системата са много малки и основната част от преместванията се дължи на еластични и контактни
деформации [4].
Като се има предвид големината на преместването на втулката в точка С, може да се предположи, че общото преместване на масата под действие на товар се дължи основно на две причини - на
ниската стабилност във връзката между втулката
и тялото на машината или на ниската стабилност
на горната повърхнина на тялото 4, /фиг. 2/.
Тези предположения се базират на следното:
1. Връзката между втулката и тялото е посредством четири болта и гайки, с които се регулира успоредността между масата и ножовия вал.
Контактната повърхнина, както и собствената стабилност на тези елементи е малка; 2. Тялото на
машината е заварена конструкция от листова стомана с дебелина 5 mm. Горната повърхнина, за
която е захваната втулката не е оребрена, не са
оребрени и страниците.
Въз основа на направените изследвания могат да се направят следните изводи:
1. Статичната стабилност на работната маса
с колонна конструкция на щрайхмус КП 400 при
натоварване в единия й край е 2,77 10-6 N.m-1 и е
6,3 пъти по-ниска от тази при натоварване в
средата.
2. При несиметрично натоварване на работната маса се получава момент, който оказва съществено влияние върху статичната стабилност.

3. Основна причина за ниската статична стабилност са контактните и еластични деформации
на елементите й. За изследвания щрахмус съществено влияние оказва връзката между направляващата втулка и тялото на машината, както и горната повърхнина на тялото, която е от листова стомана с дебелина 5 mm и не е оребрена.
4. При проектиране на нови щрайхмуси с колонно направляване на работната маса е необходимо да се имат предвид високите натоварвания
от режещия, подаващия и притискащите механизми. Конструкцията за направляване на работната
маса трябва да бъде с висока статична стабилност.
5. По-малката статична стабилност на работната маса в единия й край дава основание да се
смята, че е основния фактор за по-ниската работна точност в този участък на масата, каквито резултати са получени в [1].
Литература
1. Власев В., Н. Станева. Изследване работната точност на щрайхмус с колонно направляване на
работната маса, сп. “Управление и устойчиво
развитие” - ЛТУ, 2005, бр.1-2.
2. Кючуков Г., Г. Филипов, Г. Генчев. Взаимозаменяемост и технически измервания в дървообработването, София, Техника, 1976.
3. Лазаров и др. Библиотека програмни продукти,
1.А096.00437.01., София.
4. Левина З. М., Д. Н. Решетов. Контактная жесткость машин, Москва, Машиностроение, 1979.
5. Патарински П., Технология на машиностроенето,
Техника, 1981.
6. Филипов Г., Машини за производство на мебели,
София, Техника, 1979.

STATIC STABILITY OF PLANER WORK TABLE WITH COLUMN GUIDING
Vasil Vlasev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The static stability in the middle of the work table and at 40 mm from the edge at 1421N loading of a planer KP
400 has been studied. It is 2,77.10-6 N.m-1 at the edge of the table and 6,3 times lower in the middle.
The resulting moment due to the asymmetric loading considerably affects the static stability. The main reasons for
its low values are the contact and elastic deformations. For the examined planer the coupling between the guiding
sleeve and the machine corpus, as well as the upper surface of the corpus, made of sheet steel 5 mm thick, have
considerable affect.
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ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ
МОЩНОСТТА НА РЯЗАНЕ ПРИ ФРЕЗОВИ МАШИНИ С КОНЗОЛНО
ЗАКРЕПЕН РЕЖЕЩ ИНСТРУМЕНТ
Васил Власев, Нели Станева
Лесотехнически университет – София
Изследвано е влиянието на нетехнологичните фактори радиално биене на вретеното, дисбаланс на фрезера
и разлика в радиусите на рязане на ножовете върху мощността на фрезуване. Чрез изкуствено разбалансиране
на фрезера и завъртането му относно вретеното е установено, че мощността на фрезуване намалява в рамките
на 5-6 %. Установено е също, че с увеличаване разликата в радиусите на рязане на ножовете вследствие неточното им центроване, радиалното биене на вретеното и центробежните сили, мощността на фрезуване намалява.
Ключови думи: дървообработваща фрезова машина, мощност на фрезуване, дисбаланс, радиално биене,
радиус на рязане.
Key words: woodworking milling machine, cutting power, disbalance, spindle run out, cutting radius difference.

Въведение
Често в практиката с цел оптимизация се налага измерване мощността на фрезуване. В такива случаи рядко се отчита влиянието на някои нетехнологични фактори като дисбаланс на режещия
инструмент, радиално биене на вретеното и центроване на ножовете. Известно е, че дисбалансът
оказва влияние върху мощността на фрезуване [1].
Установено е, че с увеличаване на дисбаланса от 0
до 50.10-5 kg.m на конзолно закрепена фрезова глава с диаметър 180 mm, височина 130 mm и маса
22,5 kg мощността на фрезуване намалява с 1030% в зависимост от режима на рязане. Този факт
е обяснен с намаляването на броя на ножовете вземащи участие в рязането вследствие прецисионното движение на режещия инструмент.
Динамичната неуравносеност на режещия инструмент се определя от фактори, които са регламентирани с нормативни документи. Независимо
от това, в рамките на допустимото, тези фактори й
оказват влияние. Един от тези фактори е радиалното биене на вретеното. За фрезови машини, според [7], то е 0,03 mm. За така определената норма
центърът на тежестта на режещия инструмент е
възможно да се измести на 0,015 mm от геометричния център на въртене. Ако режещият инструмент е с маса 5 kg, то от радиалното биене на
вретеното може да се получи дисбаланс 7,5.10-5
kg.m.
Друг фактор, оказващ влияние върху динамичната неуравновесеност е собствения дисбаланс на
режещия инструмент, който според [6] е 2,5.10-5
kg.m на 1 kg от масата му. От така определените
норми, за режещ инструмент с маса 5 kg се получава дисбаланс 20.10-5 kg.m. Реалният дисбаланс
може да е по-голям, тъй като не са отчетени фактори като неточност на отвора на режещия инстру-

мент, разлика в масите на ножовете, замърсяването им със смола и прах по време на работа. Тези
фактори могат да внесат допълнителен дисбаланс
на режещия инструмент.
Намаляването на мощността на фрезуване с
увеличаване на дисбаланса е установено за режещ
инструмент с формата на прав кръгов цилиндър,
при който отношението на височината В към диаметъра му D е по-голямо от 0,5 (B/D>0,5). В този случай жироскопичният момент има дестабилизиращо действие върху режещия инструмент [4].
За тънки дискове този момент има стабилизиращ
ефект [3]. В практиката често се използват
фрезери, при които отношението B/D<0,5 и за тях
не се препоръчва динамично балансиране [5].
Такива инструменти не могат да се приемат за тънки дискове. За тях не са известни публикации за
влиянието на динамичната им неуравновесеност
върху мощността на фрезуване.
Целта на настоящата работа е да се установи
влиянието на нетехнологичните фактори радиално
биене на вретеното, дисбаланс на режещия инструмент и центроване на ножовете върху мощността на фрезуване при работа с фрезер, с формата
на прав кръгов цилиндър с отношение на височината В към диаметъра му D по-малко от 0,5.
Метод на работа
Според поставената цел, за опитна установка
е използвана четиристранна надлъжно-фрезова машина С26-2. Измервана е мощността на фрезуване на дясното вертикално вретено по посока на
подаване, което е с диаметър 40 mm и радиално
биене 0,023 mm. За режещ инструмент е използван статично балансиран сглобяем фрезер с прави
ножове със следните параметри:
- Диаметър – 180 mm;
- Височина – 40 mm;
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- Маса – 6,65 kg;
- Ъгъл на заточване на ножовете – 400;
- Ъгъл на рязане – 600;
- Брой на ножовете – 4.
Мощността на фрезуване е измерена с пишещ ватметър “Wattreg –3”, при следния режим
на рязане:
- Скорост на рязане – 49,1 m.s-1;
- скорост на подаване – 0,2 m.s-1;
- дебелина на снемания слой – 7 mm;
- широчина на фрезуване – 40 mm;
- радиус на затъпяване на ножовете – 21 mm.
Опитите са проведени по следния план:
Измерено е радиалното биене на вретеното и
е маркирана точката А (фиг.1) с най-голям радиус
при въртенето му. Ножовете на фрезера са центровани предварително и след поставяне на врете-

ното са измерени радиусите им на рязане с измервателен часовник с точност 0,001 mm. Ножът
с най-малък радиус на рязане е означен №1 (фиг.1)
и спрямо него са измерени разликите в настройката на другите ножове. Проведени са три групи опити.
С цел установяване влиянието на радиалното биене и разликата в радиусите на рязане върху мощността на фрезуване, в първата група са проведени четири опита, като за всеки от тях фрезера е
завъртан на 900 относно вретеното. Първият от тях
е проведен, както е показано на фиг.1, а. Ножът с
най-голям радиус на рязане (№3) е поставен от
страната на вретеното с най-издадената точка А. В
този случай, при завъртане на вретеното, са измерени разлики в радиусите на рязане между първия
и другите ножове DR: 12, 36 и 19 mm (означени
срещу всеки нож на фиг.1).

ω

ω
1

∆R=12µm

2

4

3

A

∆R=19µm

∆R=16µm

∆R=13µm 4
3

2

A

1
∆R=11µm

∆R=36µm

а) 0

0

б) 1800

Фиг.1. Разположение на ножовете спрямо радиалното биене на вретеното:
а) най-издаденият нож съвпада по посока с точката от вретеното с най-голям радиус при въртенето
му; б) фрезер, завъртян на 1800.
Втората група опити са проведени като при
първата от фиг.1, а, с изкуствено въведена маса
към клина на трети нож от фрезера, с цел разбалансирането му. Дисбалансът, при който са проведени опитите е 0, 10 и 25.10–5 kg.m.
Третата група опити са проведени при завъртане на фрезера на 1800 относно вретеното (фиг.1,
б) и същия дисбаланс. В този случай разликите в
радиусите на рязане на ножовете спрямо първия
са DR: 13, 11 и 16 mm.
Опитите са проведени при височина на фрезера 70 mm от основата на присъединителната част
на вретеното. При височина на фрезера 90 mm е

проведен опит с данните от втора група и дисбаланс 25.10–5 kg.m.
Фрезованият материал е дървесина от бял
бор, без чепове, с влажност 10-12% и радиалнотангенциално направление на дървесните влакна.
За всеки опит са обработени по 30 детайла, като
за всеки детайл са направени по две измервания.
Резултати и анализ
Получените рeзултати са обработени по методите на вариационната статистика, а средноаритметичните стойности от опитите са представени в
таблица 1 и таблица 2. Показателят на точността
за всички опити е по-малък от 2%.

Таблица 1. Влияние на монтирането на фрезера спрямо вретеното върху мощността
на фрезуване N

α, 0
N, W

0
2410

90
2436

180
2461

270
2443

Влияние на някои нетехнологични фактори върху мощността на ...

Резултатите от първата група опити са представени в таблица 1, откъдето се вижда, че наймалка е консумираната мощност в случая, когато
най-издадения нож съвпада с посоката на най-издадената част от вретеното (точка А). В този случай разликата в радиусите на рязане между първия и третия нож е най-голяма – 36 mm. Тази разлика се получава от натрупване на грешка от неравномерно настройване на ножовете и радиалното биене на вретеното. В тази група опити най-голяма е консумираната мощност при завъртане на
фрезера на 1800 относно вретеното, а разликата в
радиусите на рязане на ножовете е най-малка. От
опитите в тази група се вижда, че разликата в ра-
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диусите на рязане на ножовете, както и радиалното биене на вретеното оказват влияние върху мощността на фрезуване. Забелязва се също така, че
при по-голяма разлика в радиусите на рязане мощността на рязане е по-малка. Това се обяснява с
намаляването на броя на ножовете взимащи участие в рязането.
Във втората група опити, когато ножът с найголям радиус на рязане съвпада с посоката на найиздадената част на вретеното (точка А) a =00 се
наблюдават най-ниски стойности на мощността на
фрезуване – табл.2. Тук се наблюдава намаляване на мощността с увеличаване на дисбаланса на
режещия инструмент.

Таблица 2. Влияние на дисбаланса d на режещия инструмент върху мощността на фрезуване N

d, kg.m.10-5
N, W (α=00)
N, W (α=1800)
В третата група опити (табл.2), когато фрезерът е завъртян на 1800, мощността на фрезуване
е по-голяма от тази във втората група, но и тук се
наблюдава намаляването й с увеличаване на дисбаланса.
От направените опити с фрезер с отношение
на височината В към диаметъра му D 40/180 (B/
D=0,22) се вижда, че резултатите са аналогични
на тези при фрезова глава с отношение на същите
параметри 130/180 [1]. Във втората и третата група опити намаляването на консумираната мощност
с увеличаване на дисбаланса може да се обясни с
прецисионното движение на режещия инструмент.
Траекторията, която описва геометричния му център на въртене е елипса, осите на която се увеличават с увеличаване на центробежните сили
(дисбаланса). Вследствие на това движение най-голямо участие в рязането взима ножът, разположен
от страната на изкуствено въведената маса, тъй
като неговия радиус на рязане е най-голям /при добре центровани ножове/. Този нож е разположен по
голямата ос на елипсата. Следващият го нож е разположен по малката ос на елипсата, вследствие
на което радиуса му на рязане е по-малък. По тази
причина ножът може да срязва по-малка стружка
или изобщо да не взема участие в рязането. Тъй
като мощността на рязане е пропорционална на
броя на ножовете вземащи участие в рязането [2],
то тя в този случай е по-малка.
В последният опит, при височина на фрезера
90 mm от основата на присъединителната част на
вретеното и дисбаланс 25.10–5 kg.m, аналогичен

0
2410
2461

10
2372
2425

25
2335
2389

на третия опит от втората група, мощността на
фрезуване е 2303 W. Тя е по-малка от тази, при
опита във втората група. Това се обяснява с описваната елипса от геометричния център на въртене
на фрезера, осите на която на по-голяма височина
са по-големи. Вследствие на това броят на участващите в рязането ножове намалява, а от там и
консумираната мощност.
От проведеното изследване се вижда,че разликата при опитите достига до 158 W, което е 56% от мощността на фрезуване.
Изводи
В заключение, за мощността на фрезуване при
използване на фрезер с отношение на височината
към диаметъра му 0,22 могат да се направят следните по-важни изводи:
1. Нетехнологичните фактори центроване на
ножовете, радиално биене на вретеното и дисбаланс на фрезера оказват влияние върху мощността на фрезуване в рамките на 5-6%.
2. С увеличаване на разликата в радиусите на
рязане на ножовете вследствие неточното им
центроване, радиалното биене на вретеното и центробежните сили мощността на рязане намалява.
3. При такива фрезери, като се има предвид
мощността на фрезуване, може да се приеме, че
жироскопичният момент от центробежните сили има
дестабилизиращ ефект.
4. При провеждане на изследвания върху консумираната мощност на фрезуване е необходимо
тези фактори да се отчитат и да се следи за тяхното постоянство по време на експериментите.
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INFLUENCE OF SOME NONTECHNOLOGICAL FACTORS ON THE
CUTTING POWER OF MILLING WOODWORKING MACHINE WITH
CONSOLE FIXED CUTTING INSTRUMENT
Vasil Vlasev, Nelly Staneva
Forestry University - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The influence of the nontechnological factors - spindle run out, mill disbalance and difference of the cutting radii
of the cutters upon the cutting power of a quadrilateral longitudinal-milling woodworking machine is experimentally
investigated. By a simulation of the mill disbalance and turning it around the spindle, it has been established that the
cutting power has decreased about 5-6%. It has been also established that the cutting power decreases with increasing
of the cutting radii difference because of the inaccurately centеring, spindle run out and the centrifugal forces.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

КАЧЕСТВОТО ЧОВЕК (3): СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА
АРИСТОТЕЛОВОТО ПОНЯТИЕ ЗА ПРИРОДА
Надя Делчева
Лесотехнически университет – София
Съвременната дискусия за отношението на човека към природата изисква прецизиране на самото понятие
за природа, чието използване днес е многозначно и неясно. Зад крайните противостоящи една на друга позиции
в нашето съвремие стоят различни представи за природата, изкристализирали в историческото развитие на
европейската култура. Първото аналитично описание на различните значения на понятието е направено от
Аристотел. Неговото разбиране за природата повлиява множество теории в Средновековието и Ренесанса, и
намира място в теориите на ХХ век.
Ключови думи: природа, човек, понятие, култура
Key words: nature, man, concept, culture

1. Съвременната дискусия за природата
В историята на европейската култура природата е приемала различни “образи”. Променяло се
е и съдържанието на понятието природа в теоретичните конструкции, в които са се концентрирали
не само достиженията на естествените науки и
математиката, но и светогледните принципи и ценности на всяка конкретна културно-историческа
епоха. В съвременната дискусия за природата се
очертават два крайни, противостоящи един на друг
възгледа, основани върху две коренно различни
представи за природа. Първият от тях намира израз в призива за “връщане към природата”, за “природен начин на живот”, за “сътрудничество” с природата аналогично на междучовешките отношения.
В основата на такова виждане лежи кръг от понятия и представи за природата като жив организъм
(органологична, зооморфична или антропоморфична), и за човека като нейна интегративна част.
Вторият възглед се изгражда върху природонаучно-техническото разбиране, според което природата
е нещо мъртво и механично, и то следва да бъде
овладяно в полза на прогреса. Привържениците на
такава позиция изтъкват, че развитието на науката
и техниката не може да бъде спряно и търсят доводи, за да обосноват възможностите на съвременните технологии за възстановяване на природната
среда. В първия случай природата се разглежда като субект, което мотивира щадящо, “партньорско”
взаимодействие. Във втория - природното се разбира като обект, противопоставен на един описващ,
анализиращ и разчленяващ субект. Тази представа,
израз на механистичното разбиране за света, тълкуващо природата (включително и човешката) като
машина, се свързва с представата за човека като
господар и собственик на природата.
Съществува и междинна позиция, отчитаща
невъзможността на първата и опасностите на
втората. Привържениците й приемат, че постиженията на съвременната наука и техника, макар и
да не могат да бъдат избегнати, следва да бъдат

удържани в определени граници. Идеята за устойчиво развитие е всъщност един от вариантите на такава междинна позиция.
Ясно е, че двете крайни позиции, и техните
етически импликации, се основават върху две коренно различни представи за природата, които имат
своята дълга история.
1.1. Наложилата се от ХVІІ век насам формула за човека като “господар на природата” основана върху представата за природата като мъртъв механизъм съществува и до днес, макар и в
модифициран вид. Тенденциите за такъв образ се
коренят още в средновековното разбиране за сетивно-телесния свят като “сътворена природа” в противоположност на творящата природа – Бог.
Започнал с трудовете по физика на Коперник, процесът на механизиране на образа на природата намира място в метода на Галилей, според когото
книгата на природата е написана на математичен
език, който може да бъде разбран само ако преди
това сме се научили да го тълкуваме. Вместо множеството характеристики на същността на съществуващите природни обекти, според зачинателя на
модерната наука, следва да се търсят онези, които могат да бъдат измерени – външните и
количествените. Галилей допуска, че механиката
е “подражание” на природата и че законите й са
съответни на природните. Механистичният принцип
става обяснителен принцип на природните процеси,
доколкото физика и механика започват да се разглеждат като тъждествени. Разбирането на света като механизъм получава завършен вид в
Нютоновата физика. Механистичният образ се налага не само върху природата, но и върху представата за свят, а следователно и върху представата за човешка природа. Показателно в това отношение е сравнението на човешкото тяло с часовников механизъм, направено от Декарт в
“Разсъждения върху първата философия”.
Свеждането на природните процеси до механични изменения, схващането на самото познание
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цията на човека да владее природата, формулирана за пръв път от Франсис Бейкън. Задача на науката е да открива механичната причинност на
природата, да задава въпроса “как?”, а не “заради
какво?”. В творчеството на Бейкън намира израз
практическата ориентация на научното знание на
Новото време: цел на всяка наука е да увеличава
властта на човека над природата. Бейкън рязко критикува античната наука (особено школата на Аристотел) за нейната съзерцателност и за разбирането, че научното познание е път към по-дълбоко,
просветлено от разума съзерцание на природата.
Прилагането на експерименталния метод при изследването на природата е уподобено на съдебен
процес – метафора, намерила немалко последователи. Природата трябва да бъде поробена и това е
дело на “новата класа естественици” - миньорите
и ковачите - които развиват два важни метода за
да изтръгват тайните на природата: минното дело
изследва нейните недра, а ковашкото изкуство я
оформя. Техниката не само не отстъпва на теоретичната наука, нещо повече, като изкуство да се
приспособява природата към човешките нужди, тя
е неин идеал. Мечтата на Бейкън, по думите на А.
Лосев, е такова състояние на човека, когато той
ще съумее с научно-технически средства да създава и преобразува цялата природа, подобно на Бога
[2].
1.2 Фактът, че темата за природата е водеща
в съвременните дискусии, че словосъчетания като
околна среда, екология, екологично движение, зачитане и респект към естествения живот, щадящо
взаимодействие с природата, са се превърнали в
стандартни изрази, дава основание на някои автори да говорят за “дълбока промяна в съзнанието и
нагласите” [3]. Негативните последици от все поускоряващото се развитие на науката и технологичните иновации и осъзнаването на планетарните
мащаби на екологичната криза извикаха към живот дискусията за етичните проблеми на взаимодействието човек – природа. Индикатор за значимостта на проблема е появата на екологичната етика като междинна научна област, както и появата
на етически теории, аргументиращи необходимостта от “щадящо” взаимодействие с природата.
Разбира се, призивът за връщане към природата не е нов, той може да бъде проследен до
древността. Но скоростта на промяната, характерна за нашето съвремие поставя въпроса за отношението ни към природата с особена острота.. От
седемдесетте години на ХХ век нататък се дискутират въпросите за възможността (или невъзможността) за ограничаване на стремителното научно
и техническо развитие, за правото ни да манипулираме природните процеси, включително човешкото тяло и интелект. Разкодирането на човешкия
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геном (2000 ) постави нови предизвикателства, и
даде начало на ред спорове в центъра на които е
представата за човешка природа.
2. Понятието природа
Ясно е, че е необходима смяна на ориентацията в посока на една нова етика. Доколкото всеки
модел на поведение почива върху определени понятийни схеми, следва да се осмисли разбирането
за природа и природно. Самото понятие за природа,
стоящо в центъра на споровете е неясно и многозначно: изрази като “естество”, “природна среда”,
“околна среда” са не по-малко неопределени. Ярък
пример за това е често срещаното определяне на
“природно” като “естествено”, което всъщност е
тавтология. В дискусиите най често понятието природа се приема за очевидно и подразбиращо се. В
действителност обаче то се употребява в широк
спектър от значения, срещаме го в различни опозиции: природно – социално; естествено – изкуствено; природа – разум; природа – култура и т. н.
Изправени пред необходимостта от дълбоко
преосмисляне на съвременния цивилизационен
модел, който явно води до екологична катастрофа,
учените от различни области на знанието се насочват, и това е разбираемо, към модели на света,
по-стари и по-различни от нашия. За да бъдем хуманисти в истинския смисъл на думата – пише един
от основоположниците на Римския клуб, Аурелио
Печеи – трябва да потърсим “нова идея за единството на света и целостта на човечеството”, като
придобием тънък усет към глобалните категории,
в които се корени същността на Вселената [4].
И така, какво разбираме под природа? Найобщо когато говорим за природа имаме предвид
съвкупност от съществуващи неща и процеси, които не са дело на човека и не зависят от човешката
дейност; с други думи, природа наричаме онова,
което се самопоражда. За природа обаче, говорим
и в един друг смисъл: “природата на нещо” т. е.
същността на нещо, неговото качество, съвкупността от съществени характеристики и процеси, които оформят неговия облик. В този смисъл първите философи са изследвали “природата” на нещата. “Природа, взета adjective (formaliter), означава връзката на определенията на едно нещо според един вътрешен принцип на каузалност. Напротив, под природа substantive (materialiter) се разира съвкупността на явленията, доколкото те са свързани всестранно помежду си по силата на един вътрешен принцип на каузалност. В първия смисъл се
говори за природата на течната материя, на огъня
и т.н. и тази дума се използва само adjective; напротив, когато се говори за нещата на природата,
имаме предвид едно съществуващо цяло”[5]. В това разграничение, направено от Кант, виждаме двете значения на природа: в първия случай – природа
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във формален смисъл - “природата” на нещо означава същността на нещо, неговата вътрешна подредба и характерни черти; във втория – природа в
материален смисъл – разбираме съвкупността от
сетивно-телесни неща като съществуващо цяло, т.е.
разгърнатата в реални неща същност.
Тези две значения са вътрешно свързани –
това, което във формален смисъл изразява същността на природа, в материален е реализацията
на тази същност в конкретните сетивно-телесни
предмети. Именно същността на един организъм
е онова, което вътрешно го структурира и оформя
външния му облик, задава основните му характеристики и го прави неповторимо цяло, различно от
всички останали неща.
Разграничението, направено от Кант ни отправя назад в историята на мисленето през средновековното различаване между natura naturans (творяща природа) и natura naturata (сътворена природа) към съчиненията на Аристотел, където намираме първото систематично описание на различните значения на понятието природа.
В множество различни съчинения на съвременни автори се повдига въпроса за “аристотелизиране” на нашето разбиране за естествена среда.
Според Юрген Мителщрас от Аристотеловото разбиране на природата като самопораждане, самодейност, произтича уважение към природното.
Следователно “природата трябва да стане по-аристотелова”, което означава да се изгради нов манталитет на уважение към нейната самостоятелност
или поне частичната й автономия, противно на преобладаващата днес ориентация към използване на
природата от човека с разрушителни последици от
него [6].
3. Аристотеловото разбиране за природата
Философското учение на Аристотел е грандиозен синтез на достиженията на гръцката наука
от предшестващите епохи. То повлиява процеса на
обособяване на науките от единната, неразчленена древна “наука за природата” /περι φυσεως /.
Преди да разгледам основните моменти в учението на Аристотел за природата, искам да отделя
малко внимание на самия термин “природа” така,
както той е разбиран в древногръцката култура.
3.1 Първоначално съществителното φύσις ,
(производно от φύω – раждам, пораждам, произвеждам, и производните φύεσται, φύναι ) служи
за обозначаване на нещо, което е органично породено, “израсло от земята”, например растенията,
и по-специално лекарствените растения. Постепенно понятието се разширява и придобива смисъла на “органичен растеж”, естествено развитие, за
разлика от всичко, което е резултат от някакво уме-
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ние или занаят. Всички живи същества, включително и човекът, са такива естествено раждащи се
обекти. Още в най-ранните запазени откъси от
Омир и Хезиод намираме основните значения на
понятието: ставане, растеж, покълване – от една
страна; и оформеност, вид, качество, състояние –
от друга. В съчиненията на Хипократ и неговите
последователи цэуйт, се употребява за обозначаване на психофизиологичния характер на отделен
човек или група от хора, в смисъла, в който днес
говорим за “натурата на даден човек”. У Хипократ
понятието е приложено спрямо човека за установяване на нормалното му състояние. Свързаните с
φύσις , термини като ειδος (вид, образ) и

µορφή (форма) показват, че се има предвид не
просто съвкупността от външни признаци, а вътрешната конституция, определяща и външния облик на човека. Живот “съобразно природата” означава живот, в който се реализира изконната
същност. Именно този смисъл, наречен от Кант
“формална природа” се е запазил и до днес.
Природа в значението на формална природа се
схваща като нормалното състояние, нормалното
устройство на една развита същност, която задава
границите и посоката за определянето на здравето
и болестта. Терминът φύσις , се използва от древногръцките лекари за да обозначи онази съвкупност от свойства на растенията, която определя тяхната вътрешна сила (δύναµις ), способност да влияят благотворно или пагубно на човека [7]. С други
думи понятието се използва за изследване на органичното саморазгръщане на същността, което е
цел при самовъзпроизвеждането.
В литературата на VІ – V в. пр. Хр., “по природа” и “съгласно природата” са широко употребявани термини. Многообразието от значения на
φύσις , в древна Елада разкрива различни страни
на предкласическите и класическите представи за
природата. В съчиненията на първите древногръцки философи терминът получава дълбок смисъл.
За ключовата роля, отреждана на понятието свидетелства самият факт, че първите философски съчинения са били именувани от доксографите “За
природата”. Ако в донаучната епоха природните
стихии са се възприемали като нещо божествено,
във философските учения на предсократиците идеята за природа играе ключова роля за рационалното обяснение на космоса. Сега öýóéò придобива значението на първооснова на съществуващите неща.
3.2 Разбирането на Аристотел за природата
е важна крачка в сравнение с ученията на неговите
предшественици. При всички тях носител на висшата реалност е някаква първооснова, определяща процесите в света и притежаваща висша онто-
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логична ценност: водата при Талес, безкрайното и
въздухът при Анаксимандър и Анаксимен, числото при питагорейците, огънят при Хераклит, единното при Парменид, атомите при Левкип и Демокрит, идеите в учението на Платон. Единичните,
сетивно възприемаеми неща са или нещо илюзорно (Парменид, Платон) или нещо вторично и производно, възникнало от вечното първоначало в процеса на образуване на космоса.
За Аристотел окончателна реалност са окръжаващите ни единични неща: ето този кон, ето този човек, ето тази къща. Отвъд тази реалност не
трябва да търсим някакво висше битие. Разгърнато
в полемика с учението на Платон, Аристотеловото
разбиране представя природата като организъм, като жива, пораждаща, дейна сила. Неговата концепция обаче не съвпада със съществувалия от векове магично-митичен възглед за природата.
В глава ІV на Метафизика кн. V Аристотел
прави обзор на наличните в древна Гърция схващания за природа: “природа” (φυσις ) – първо - наричат възникването на нещата, които нарастват; “природа” – второ - е онова изначално налично в нарастващата вещ, от което тя нараства; трето - “природа” е и онова, от което е първото движение, присъщо на всяко от природните неща, доколкото то е
самото себе си; освен това “природа” се нарича –
четвърто - онова, от което като първо се състои
или възниква някой природен предмет; по друг начин “природа” – пето - наричат субстанцията на
нещата; в преносен смисъл по сходство “природа” – шесто - се нарича изобщо всяка субстанция,
защото и субстанцията е някаква природа [8].
Аристотел обобщава, че “природа” в нейния
първи и най-собствен смисъл това е същността
на нещата, които имат началото на движението в
себе си.
По отношение на нещата, които съществуват
или възникват по естествен път, ние не казваме,
че имат природа, докато не придобият ειδξρ и
форма, дори когато онова, от което те възникват
вече да е налице [9].
Животните и техните части, растенията и простите тела като земя, огън, въздух, вода и подобните на тях, съществуват по природа. За разлика от
онова, което е образувано “не по природа”, всичко,
съществуващо по природа има в самото себе си
началото на движението и покоя [10], “тъй като
природата е начало и причина на движението и покоя заради това, на което е присъща първично, сама на себе си, а не по съвпадение” [11]. Биващото
се състои от два класа неща: природни предмети
[τα φυσει ] и артефакти. На природните предмети
е присъщо самодвижение. Явно е, че тук природното е представено като съвкупност от жизнени
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процеси.
И така, “природа” е същността на нещата –
онова, по което дадено нещо се отличава от всички
останали; същността, от своя страна, се тълкува
като това, от което нещата възникват, и което определя техният характер и елементи. Нещата, които съществуват или възникват по естествен път,
наричаме природа едва когато придобият форма.
Така природата на нещо, според Аристотел, е онова единство между материала и неговата оформеност, което определя всяка конкретна същност.
Природа наричат също и целта, поради която едно
нещо е възникнало, съществува и се развива..
3.3. Критикувайки тезата на Платон за отвъдния на реално ставащите неща свят на идеите,
Аристотел разработва учението за четирите първоначала и първопричини на всяко съществуващо.
Това са ейдосът, материята, движението и целта.
Всяко единично нещо възниква от взаимодействието между материя (битието-възможност) и
ειδξρ (идея, смисъл, форма), която е активният
принцип. Взети в тяхното взаимодействие те дават
понятието движение. Всяко движение има своята
посока, развитието на всеки организъм е насочен
“към някаква цел”. Аристотел изброява четири
причини: материална (материята на вещта), формална (ейдосът или формата на вещта, това, което е същностно за нея), действаща (активната страна на изменението – например бащата е причина
на детето), и целева (онова, заради което се извършва всяко нещо – например цел на лечението е
здравето). Всяка от тях е начин, по който се обясняват процесите на изменение в живата природа.
И всяка от тях е отговор на един от въпросите, които възникват по повод процеса на изменението на
нещата: откъде възниква всяко нещо; в какво се
превръща; посредством какво се осъществява; заради какво, с каква цел то става [12].
Учението на Аристотел може да бъде прочетено в термините на съвременната биология - това,
което той нарича форма ще бъде еквивалент на
биологичния вид. Възпроизвеждането на вида това
е процесът на реализацията на формата в развитието на всеки конкретен индивид. Индивидите са
обречени на кръговрата на възникването и загиването, видът е вечен, тъй като се възпроизвежда във
всяко ново поколение като форма на единичните
същности. Понятието форма може да бъде изтълкувано и в светлината на съвременните представи
за генетичен код или генетична програма.
Учението за четирите първопричини е основата, върху която Аристотел надгражда обяснението и описанието на многообразния свят на живата
природа. Тъкмо в процесите в животинския или растителния организъм действа движещата причина,
скрита в самите тях. Тази скрита, вътрешно при-
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съща на организма сила, в резултат от която той
придобива определена форма, се нарича природа
(φυσις ). Според философа всяко нещо в природата заслужава да бъде изследвано. Особено това
важи за живите организми, тъй като “чрез наблюдението дори на онези от тях, които са неприятни
за сетивата, създалата ги природа доставя все пак
неизразимо наслаждение на хората, способни да
познават причините и на философите по природа.
Не е ли странно и не противоречи ли на разума, че
разглеждайки техните изображения ние получаваме удоволствие, възприемайки създалото ги
изкуство, например живопис или скулптура, а съзерцанието на самите произведения на природата
по-малко са ни по вкуса, въпреки, че получаваме
заедно с това възможността да видим техните
причини. Ето защо не трябва детински да пренебрегваме изучаването на незначителните животни,
понеже във всяко произведение на природата ще
се намери нещо достойно за удивление; ... тъй като във всички тях се съдържа нещо природно и прекрасно” [13]
Този цитат е изключително важен за разбирането на Аристотеловата философия на природата.
Целесъобразността е онзи принцип на природата,
който я прави прекрасна и достойна за изучаване.
Патосът на философа ясно личи в глава трета на
първа книга на “Метафизика”, където изяснява четирите смисъла на думата причина: една от причините е същността, тъй като въпросът “защо” се
свежда до крайното определение, а първото “защото” е причина и начало; друга причина е материята и подлежащото; трета е това, от което започва движението; и четвърта е “тази, която и
противостои, а именно ‘това, заради което’ или доброто (защото то е целта на всяко възникване и
движение)” [14]. По подобен начин е и в кн. V гл. 2
“Други пък [са причини] като цел и благо за
останалите, защото ‘това, заради което’ трябва да
е най-доброто и да е цел за всичко друго...”.
Така наречената целева причина е отхвърлена от мислителите на Новото време свеждащи причинността до “causa efficiens”. Тезата “природата
няма цели” е насочена срещу средновековните
схващания за Бог и природа. Именно от тази гледна точка е отхвърлено и Аристотеловото схващане
за първопричините. Но когато Аристотел определя
целевата причина като най-важна, той в никакъв
случай не иска да каже, че развитието на организмите има за цел реализация на някакъв висш план.
Движението на всяко нещо, според Аристотел, е
осъществяване на неговите възможности. Нещата
се движат, следователно има причина за движението. Освен това всяко движение е “от” и “към”,
или, казано с думите на Аристотел, всяко нещо
съществува “за да”, функционира с някаква цел.
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За да познаваме нещата, като определени цялости,
трябва да ги разглеждаме като произлезли от нещо и като реализация на заложени в тях способности, които, обаче, могат и да не се разгърнат,
ако са случайни, т. е. ако са резултат от външни
въздействия или непълно реализиране на способността. Целта на растежа на плодното дърво са
плодовете, цел на увяхването е загиването на
растението. От всяко семе се ражда не какво да е,
а точно определено нещо. Така житното зърно е
начало и производител на това, което се ражда от
него. Житният клас носи в себе си онова, което го
предшества, а целта на растението са нови житни
зърна. В този смисъл крайната цел се схваща като
онова, което определя границите на всяко развитие.
Това, заради което нещата се развиват, е реализацията на формата. Крайна цел в развитието на поповата лъжичка е реализацията на формата на
жабата, крайна цел в развитието на човешкия зародиш е формата на възрастния човек. Като под форма следва да разбираме не фигурата и външния
облик, а самата същност на даденото нещо.
Формата на живото същество включва в себе си
цялата му жизнена дейност, включително душата
(дървената ръка външно прилича на живата, но не
може да изпълнява същите функции; мъртвото тяло прилича на живото, но не се движи; каменната
флейта не става за свирене).
За значението на целевата причина се говори
и в уводната част на трактата “За частите на животните”. “Изглежда първа като причина се явява
тази, която наричаме ‘заради какво’, тъй като тя
съдържа разумно основание, а то е еднакво и в
произведенията на изкуството и в произведенията
на природата... Но в произведенията на природата
‘онова, заради което’ и прекрасното се проявяват в
още по-голяма степен...” [15].
Ценностният заряд на Аристотеловото учение
ясно личи и в неговото разбиране за целите и задачите на философията: “Такава обаче е науката, която изследва онова, което е най-собствено за науката изобщо, а най-собствени за науката изобщо
са първите неща и причините. Нали останалите се
познават поради тях. Най-първа измежду науките,
която особено надминава служещите й е тази, която знае с каква цел трябва да се прави всяко нещо:
а целта е доброто за всяко нещо и най-доброто в
цялата природа”[16]. Именно срещу това схващане за познанието като път към по-дълбоко разбиране на природата е насочена споменатата по-горе критика от страна на Бейкън. Античната “съзерцателност” се определя от увереността, че природата е истинският носител на ценността, наречена живот. Със своята дейност хората могат да
подражават на природата, в познанието и изкуството, и – понякога, само в определени граници, –
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могат да я “надхитрят”, приспособявайки някои природно-съществуващи неща към нуждите на своя
живот.
3.4. Творчеството на Аристотел повлиява мисленето и знанието на следващите епохи не само
като философско учение и метод но и като принос
в естествознанието. Защото Аристотел е не само
велик теоретик, но и неуморим естествоизпитател.
Негово дело е първата в историята на човечеството
класификация на животинския свят. Много от неговите наблюдения, описани в естественонаучните му
съчинения са преоткрити едва през ХІХ и ХХ век.
Известно е, че Кювие, пръв след Аристотел е изучавал анатомията на главоногите молюски и е оценил високо пълнотата и точността на Аристотеловите описания. Биологичните изследвания на ХХ век
представят Аристотеловата философия на природата в нова светлина, така тя изглежда удивително
съвременна [17].
Идейното наследство на философа е възприето и тълкувано от естественонаучния витализъм.
В теософско-натуралистичните схващания на
естествоизпитателя, лекаря и философа Парацелз
намираме Аристотеловата “пета същност” (ефир).
Разбирането за природата като действаща жизнена сила, като неделимо единство на дух и материя
оказва влияние върху Йохан и Франциск ван Хелмонт, Ан Конуей, Роберт Флъд и други. Привържениците на витализма критикуват механистичното разбиране за причинността в живата природа,
съгласно което процесите в биологичния свят са
сводими до силите и факторите в неживата природа.
В началото на ХХ век неовиталиста Ханс Дриш
във “Философия на органичното”(1909) формулира закон за развитието на ембриона, като ползва
Аристотеловото понятие “ентелехия”. Схващането
на неовиталистите обаче силно се различава от това на античния мислител. Докато у Аристотел “ентелехия” означава пълното осъществяване на възможното биващо, поред Дриш тя е иманентна целесъобразно действаща материална сила.
4. Темата за човешката природа
4.1. В изследването си върху последиците от
биотехнологичната революция Франсис Фукуяма
развива тезата за необходимостта от връщане към
понятието човешка природа във връзка с глобалните проблеми, поставени на дневен ред от развитието на биотехнологиите и постиженията на съвременната генетика. Доколкото възприема Аристотеловия вариант на рационално философско аргументиране авторът сам определя аргументацията си
като “аристотелианска”. Следвайки Аристотел
Фукуяма счита, че дискусията за човешките права
е възможна, ако се основава на разбиране за чо-
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вешката природа като съвкупност от желания,
стремежи, характеристики и варианти на поведение.
Именно разбирането за това как те се съчетават в
единно цяло е, според автора, необходимо условие за да разберем човешките цели, което, от своя
страна, насочва способността ни да отсъждаме
[18].
Темата за човешката природа е съществен
елемент от дискусията за природата. В светлината
на спора за човешките права, станал особено актуален с нарастването на нашите възможности да
променяме безкрайно не само природната среда,
но и собствената си природа, Фукуяма анализира
аргументацията на авторите, които отхвърлят понятието “човешка природа”. Убеждението, че да се
говори за човешка природа е подвеждащо и дори
вредно се основава върху три основни положения:
първо - че много от характеристиките, обозначавани като универсални за хората и уникални за нашия вид, всъщност съвсем не са такива (такава е
позицията на етика Дейвид Хъл); второ - че и физическия вид, и умственото състояние, и поведението,
се формират най-вече от средата (позиция, защитавана от генетика Ричард Лионтин); трето - че доколкото хората се поддават на култивиране, не може да се говори за човешка природа (тезата на еколога Пол Ерлих). Фукуяма с право отбелязва, че
всъщност само третото се отнася до човешката
природа. Наистина, едва ли някой би отрекъл, че
човешкото битие е битие в културата. Обаче понятията природа и човешка природа насочват към определена устойчива система от характеристики, които ни помагат да познаваме себе си и заобикалящия ни свят. Двете понятия се отнасят до най-дълбоката същност на човека, а преосмислянето им е
от първа необходимост в търсенето на нови пътища за решаване на глобалните проблеми. И тук
ще се върна отново към Аристотел. Изглежда
странно, че едно от местата, където философът
говори за “природа” е съчинението “Политика”. Повнимателният прочит обаче, насочва към взаимосвързаността между разбирането за природа и идеята за човешка природа. Човекът, според известното определение на философа, е “обществено”
или “културно животно”. Човешкият разцвет зависи от целенасоченото култивиране на добродетели.
Нашата природа не ни води автоматично до цъфтеж – “нито по природа, нито въпреки природата
добродетелите са ни вродени, а по природа сме
надарени да ги придобиваме за себе си и да ставаме съвършени в тях, благодарение на привикването”[19]. Културата, според Аристотел, “прибавя
към природата” и може да я преодолява. Оттук авторът се насочва към принципите на справедливостта – въпреки че съществува “справедливост
по природа” “справедливите неща са променливи”.
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Без да се спирам специално върху Аристотеловите разбирания за естествен морал, искам да
обърна внимание, че етичните проблеми относно
човешките права и темата за природата са в центъра на съвременната дискусия. Защото позицията която всеки ще заеме в отношението си към
природата е и позиция спрямо човека. И тази позиция трябва да бъде последователно прилагана в практическите ни действия. В противен случай бихме
изпаднали в лицемерие и самозаблуда.
Струва си да се замислим и върху критиките
срещу “хуманоцентризма” на човешките същества,
отправяни от защитниците на “правата на животните”, както и върху това, че така или иначе, ние фаворизираме нашия вид в сравнение с всички други.
Такава е критиката на специалиста по биоетика
Питър Сингър [20]. Тук нямам възможност да се
спра на интересните и ожесточени спорове за “правата на природата”, “правата на животните” и т. н.
Ще отбележа само, че когато обсъждаме въпроса
имат ли право животните да не страдат несправедливо, си струва да се запитаме за още две неща:
първо - дали отново не налагаме нашата, човешка
представа за справедливост върху нещо коренно
различно от нас самите; и второ - къде е онази граница в живата или неживата природа докъдето само може да се говори за права. Можем ли,
например, да говорим за правата на вирусите,
насекомите, пустинния пясък и т. н.?
Идеите за една нова, биоцентрична етика, която да замени досегашната антропоцентрична
етика, като изхожда от идеята за единен и цялостен свят са особено актуални днес. Проектите за
биоцентрична екологична етика се основават на идеята за природна телеология и предлагат природата
да се разглежда като правен субект. Следва да не
забравяме обаче, че присъждането на права може
да стане само посредством човешки закони.
Дали изобщо е възможно да имаме друг тип
отношение, при положение че човекът оцелява
именно в борба с природата? Дали бихме могли,
изправени пред ситуация, засягаща основите на съществуването на цялото човечество, да се научим
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да мислим по друг начин?
В крайна сметка въпросът за “правата” на природата извиква образа на природата като личност,
т.е. по аналогия с човешките субекти. Ако съзнателното митологизиране на природата не е възможно, то навярно е възможно да хуманизираме не
само природата, но и себе си, отнасяйки се към
заобикалящия ни свят като към равностоен субект
с отговорност за бъдещите хора.
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ABSTRACT
Contemporary discussion concerning relationship between man and nature requires this idea to be specified, as
the term ‘nature’ whose use today has various meanings and is indistinct. Beyond the opposing each other opinions
nowadays there are different notions of ‘nature’ determined by the historical development of European culture. The first
analytical description of different meanings of the concept was made by Aristotle. His understanding of ‘nature’
influenced a great number of theories in the Meddle Ages and Renaissance and had place in the theoretical conceptions
of 20th century.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА МОЗЪЧНАТА АТАКА
(ФОРМИРАЩ ЕКСПЕРИМЕНТ) – АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА
ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Недялка Петрова
Медицински Университет – Пловдив
Организиран е и е проведен формиращ експеримент със студенти втори курс, специалност стоматология,
за обучение по медицинска статистика и информатика. Разработена е и е обоснована нова методика на преподаване в Електронна библиотека – тип изследователски комплекс.
Информационните технологии, приложени при тази дисциплина, представляват съвкупностни знания по
медицинска статистика, съчетани с опит и практика в областта на компютрите. Продуктът EXCEL се използва от
студентите, като виртуална (възможна) тетрадка Заглавието на новата тема се записва на регистъра на работната страница. Студентите въвеждат формули в клетките на колоните и оформят етапите за решаване на
поставения проблем, като по този начин създават електронен вариант на учебника.
Адаптацията на Метода на Мозъчната Атака, като дидактическа иновация провокира изобретателското мислене на обучаваните, като чрез работа в малки групи поставения проблем се разрешава творчески. Участниците
в сеанса сами избират дейностите си в екипа. Мисленето на обучаваните се стимулира, чрез последователно
преминаване през различни етапи, изразени като еферентни команди.
Ключови думи: Обучение, медицинска статистика, информатика, електронна версия на учебник по
статистика, мозъчен щурм
Key words: education, medical statistics, informatics, electronic virtual notebook, brainstorming

Въведение
В доклада са описани перспективите на студентите, обучавани по Медицинска статистика, чрез
използване на информационни технологии. Целта
е студентите по медицина да придобият умения,
които са им нужни да практикуват клинична медицина. От основно значение за лекарите е възможността да определят правилно мострите си. Обикновено статистическите методи им помагат в ранните и късните прогнози и в избора на плана на лечение, който също е зависим от статистическата информация.
Стимулирането на творческо мислене, чрез
прилагане на авангардни технологии е основание
за обучението на студенти по медицинска статистика, чрез алтернативна методика.
Методиката е внедрена през 1999 година в
компютърна зала No 4 , наречена условно “Електронна библиотека”–тип изследователски комплекс. “Електронната библиотека”, съдържа информация във вид на бази данни от медицинската
практика, предоставени от научни изследвания в
института, като дарение за ползване от студентите по време на практически занятия. Електронната
версия на библиотеката се обновява с часове и то с
активното участие на студентите.
Обучението по медицинска статистика и информатика в “Електронна библиотека - тип изследователски комплекс” е дидактическа иновация
В процеса на обучение с “виртуална” тетрадка,

знанията логически се натрупват и тясно се свързват със знанията от други дисциплини: медицина,
информатика, математика, психология и т.н.
Преподаването по такава методика е необходимо да подготвя не просто познавачи на алгоритми за числова обработка на статистически данни,
а проектанти и организатори на цялостно научно
проучване и анализатори на резултатите от статистическите изследвания[3,5,6].
Програмата MS Excel се използва в практическите занятия като “виртуална “ (възможна, електронна) тетрадка.
Цел и задачи:
По принцип ефективността на овладяване на
знанията е свързана с две главни изисквания:
- първото, налага преподаването на статистическите знания да става в определена система;
- второто изискване е свързано със самата
дидактическа технология, т.е. с начините и
средствата, с които се постига това.
От тук произтича и основната цел на научното изследване: Да се разработи и обоснове Алтернативна методика за преподаване по Медицинска
статистика и информатика.
Задачи:
1. Организиране и провеждане на формиращ
експеримент с прилагане на различни дидактическите техники:
2. Анализ на резултатите от научния експе-
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римент.
Материал и методика:
В научното изследване е направен опит да се
анализират резултатите от такъв тип обучение..
Дизайна на проучването е с две групи експериментална група, експонирана от изследвания фактор и
контролна група, не експонирана от новия стил на
обучение. Осъществен е сравнителен анализ на
познавателните способности на студентите, като
обект на изследване.
Под познавателни способности се разбира, активността на студентите с конкретни проявления
на самостоятелност, креативно мислене, съобразителност, емоционална нагласа при използване и
създаване на ресурсите на “Електронната библиотека”
Формиращият експеримент носи в себе си елементи на:
- информационните технологии;
- Метода на мозъчната атака;
- Проблемно-базираното обучение.
Ефективността на обучението е свързана с гарантиране на високо качество на функциониране
на системата от дидактически методи.
Американският психолог А. Осбърн [7] през
30-те години на 20 век използва метода BRAINSTORMING за решаване на задачи от различен
характер. С прилагането на този метод в обучението на студенти по Медицинска статистика и информатика се активира мисловния процес. Създава
възможност за генериране на множество идеи и
като резултат се активира творческия потенциал на
личността и групата като работен екип. Технологията на работа с този метод в “Електронна библиотека” е следната:
1. В тематичния план има предварително занятие на тема:”Медицински информационни системи”, в което студентите се запознават с:
- идеите, традициите, характерните особености и перспективите в използването на медицинската информация;
- с начините за нейното събиране, съхранение и статистическа обработка;
- с правилата за работа в “Електронна библиотека – тип изследователски комплекс;
- с ресурсите на библиотеката.
2. Поставя се конкретна задача за групова
работа, след като те са получили систематизирани познания и ориентация по проблема.
3. Даване на идеи за разрешаване на проблема: анализирането, отсяването и комбинирането им.
Мисленето на студентите се стимулира , чрез
последователно преминаване през етапи, изразени с еферентни команди:
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- включи в друга употреба; - намалявай;
- нагласяй;
- замествай;
- пренареждай;
- подменяй;
- обогатявай;
- направи обратното.
За сравнителен анализ на познавателните способности на студентите от прилагане на формиращия експеримент беше използвана методологията
на Б. Русев [4 ]. С цел обосноваване на предимствата на новия стил на обучение беше използвана
информацията събрана чрез традиционния анкетен
метод.
Изследването обхваща студенти второкурсници от специалността стоматология на МУ – Пловдив, отдиференцирани в две групи: експериментална група n=83 , обучавани по новата методика и
контролна група n=31, не експонирани от новия
стил.
Скалата е ориентирана към извършване на
дейности за формиране на умения и навици, необходими за провеждане на научни проучвания от младите “изследователи”.
Дейностите в таблица 1. са подредени в тристепенната скала на познанието, като всяко ниво съдържа по три вида от тях. На първо ниво се предава тежест единица, така че при три положителни
отговора, максималният резултат е три точки.
На второ ниво се предава тегло две, т.е. максималния брой точки за това ниво е 6т.
За трето ниво от скалата теглото е три, максималният брой точки е 9т. Възможно е студентът
да изпълнява деветте критерия едновременно, затова сумарния брой точки за този случай е 18т.
Запазвайки рационалното в традиционната
методика, при новия стил на преподаване в “Електронна библиотека” – тип изследователски комплекс е създадена адаптивна, динамично изменяща
се образователна среда. При това с нея успешно
се формира:
- аналитично (първо ниво на познавателна
способност);
- синтетично (второ ниво на познавателна
способност);
- евристично (трето ниво на мисловна дейност
у студентите).
Студентите реагират съвсем адекватно на идеята за работа в “Електронна библиотека” – тип изследователски комплекс с виртуална тетрадка.
Творческото им въображение се разпалва от факта,
че по време на семинарните занятия участват в създаване на електронна версия на учебника по
Медицинска статистика.
Резултатите от сравнителния анализ между
методиките в двете компютърни зали доказват, че
компютърните технологии, прилагани в “Електронна
библиотека” подготвят професионална компетент-
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ност у студентите – стоматолози, необходима за
спецификата в бъдещата им професия: сръчност
и бързи реакции, свързани със спешни и неотложни състояния в медицината. Така се засилва инте-

ресът към статистиката като медицинска интердисциплинарна научна област , необходима за практиката.

Таблица 1. Разпределение на студентите от двете тествани групи в зависимост от дейностите,
които извършват при “срещата” в Електронната библиотека, подредени в тристепенна скала

Скала на дейности
извършвани в
Електронната
библиотека

Експериментална група
Да
[бр]

P ± Sp [%]

Контролна група
Да
[бр]

χ2

Р

P ± Sp [%]

Събирам данни за
самооценките

41

49.4±5.48

6

19,35±7.10

8.4

р<0,05

Записвам
контролните
въпроси

33

39.80±5.37

3

9,68±5.31

9.45

р<0,05

Допълвам речника
на компютърния
жаргон

34

41.00±5.39

3

9,68±5.31

10.07

р<0,01

Събирам примери

45

54.20±5.46

4

12.9±6.41

15.71

р<0,01

Правя таблици

57

68.7±5.09

9

29,03±9.62

14.55

р<0,01

Конструирам
анкетни карти

39

47.00±5.48

4

12,90±6.42

11.16

р<0,01

Правя
микропрограми

50

60.20±5.40

2

6,50±4.60

26

р<0,01

Чертая графики

48

57.80±5.42

7

22,58±8.50

11.2

р<0,05

Интерпретирам
резултатите

34

41.00±5.39

2

6,45±4.56

12.44

р<0,01

При извършване на сравнителен анализ в двете
изследвани групи се установява , че разликата не е
случайна и е статистически значима, като стойностите на критерия на Пирсон

χ 2 са нанесени в табли-

цата.
Заключение:
Използваният метод изисква максимална концентрация до изчерпване на всички възможности
по дадения въпрос. Стимулира силно творческото
въображение на студентите. В часовете се създава атмосфера наситена с напрежение и емоционалност. Показателно е, че се предлагат смели,

нестандартни идеи и от студенти, които при други
ситуации не са особено активни и не вземат отношение по изследвания проблем.
Отговорите, които дават студентите са не само от областта на стоматологичната практика, а и
от други медицински дисциплини. Същото се наблюдава и за рационализиране на рутинните действия, извършвани с компютъра.
Прилагането на информационните технологии, чрез обучението по Медицинска статистика
и информатика в “Електронна библиотека”, помага на студентите да придобият умения за използване на съществената информация при процеса на
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анализ и вземане на решения. Внедряването на новата методика подготвя медицински кадри, които
да мислят критично, да вземат разумни решения и
да поемат отговорност за тяхното прилагане най –
вече при работа в екип.
Комбинираното въвеждане на информация в
часовете по Медицинска статистика и информатика (на хартиен и електронен носител) има следните предимства и недостатъци:
Предимства:
1. За преподавателите се освобождава повече време за самостоятелна научна работа. Ангажираността им в началната фаза при провеждането на методиката е доста голяма. Те имат удоволствието да формират мислещи и креативни студенти с висока учебна и професионална мотивация,
притежаващи умения да дискутират сериозни
проблеми, да поемат индивидуални задачи и активно да търсят отговори на професионални проблеми;
2. Иновациите в учебната работа в “Електрона
библиотека” – тип изследователски комплекс приемат стандартите на Европа за бъдещата роля на
лекарите в обществото;
3. Запазват се положителните страни на традициите в образованието;
4. Формира се многопластово внимание: не
волево, волево, след волево, навично;
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5. Постига се синхронизация в учебния процес на знания от различни научни области.
Недостатъци:
1. Проблеми с популяризиране и внедряване
на методиката.
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RESULTS OF APPLICATION OF THE METHOD OF BRAINSTORMING
(FORMING EXPERIMENT) – ALTERNETIVE METHODS OF TEACHING
MEDICAL STATISTICS AND INFORMATICS
Nedialka Petrova
Medical University – Plovdiv

ABSTRACT
In the MU – Plovdiv, Department of Social Medicine and Healthcare Management a forming experiment with
second year students – subject stomatology, is organized and put into practice. During the practical classes in the
subject Medical statistics and informatics with a virtual notebook one of the didactical technics applied in “Electronic
library” – a type of an alternative method of teaching is adaptation of the Method of brainstorming. The technology
initiates the students in a creative process of making of an electronic version of the textbook of statistics.
The students use the product Excel as a virtual notebook. In the register of every worksheet the theme of the
current class is written. In the columns cells they enter formulas and form the stages for the solving of the problem –
an electronic variant of the one in the textbook.
The aim of putting the method “brainstorming” into practice is to provoke the intentional way of thinking for
creative solving of the problems by small group discussion. The attendants in the sйance choose the activities in the
team on their own. The thinking of the ones being educated is stimulated by a consecutive passing through different
stages expressed as eferentive commands.
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Съвременните условия поставят нови изисквания към бъдещите мениджъри. Необходимостта от развитието на аналитичните способности и на стратегическото мислене поставя и нови задачи в семинарните занятия по
дисциплината “Стратегическо управление”.
В докладът е разгледан опитът в решаването на казуси. Изведени са проблемите и насоките, в които трябва
да се работи в бъдеще съобразно тенденциите в развитието на висшето образование и европейските стандарти в
него. Формулирани са основните правила за разработване на казуси от преподавателите, водещи дисциплината
“Стратегическо управление”. Описани са и критериите за контрол и оценка при работата на студентите в семинарните занятия.
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Въведение
С развитието на управленските системи през
годините се усъвършенстват и функциите на управление. Появява се необходимостта от разработване на стратегии и тяхното осъществяване, за да
могат организациите да оцелеят и се развиват в
бъдеще. Важна предпоставка за осъществяването
на стратегическите процеси е правилното стратегическо мислене на неговите ръководители. Без него организациите не биха могли да се развиват
успешно.
Стратегическото мислене е познато като начин на мислене, който е свързан със стратегическите процеси. То може да се характеризира със
следните особености: вариантност, творчество,
комплексност, интердисциплинарност, интуитивност, мислене във времето, аналитичност и синтез,
концентриране на мисълта върху главната цел и
др.
За реализирането на стратегическото мислене в практиката е необходимо да се създадат обективни условия и предпоставки, най-важните от които са: системната квалифицирана подготовка на
ръководителите, техните умения и опит. Те им дават както теоретична подготовка, така и възможност да работят със съвременните методи на
управление.
Мениджърите, които имат стратегическо мислене, са подходящи да заемат длъжности във висшето ръководство на организацията, където се формулират стратегиите, организира се тяхното внедряване и се извършва контрола им.
За да се обучат кадри в стратегическо мислене е необходимо да се развият и техните аналитични способности. Причината се корени в процеса на

разработването и избора на стратегии, които са невъзможни без стратегически анализ и оценка. Това
налага обучението на бъдещите мениджъри да развива както аналитичните умения, така и възможностите за стратегическо мислене.
Целта на публикацията е да бъда анализиран
опита, изведени проблемите и предложени насоки
за тяхното решение при прилагането на казусния
метод в семинарните занятия по “Стратегическо
управление”.
В процеса на обучението съзнателното усвояване на знанията предполага активно участие, което не може да се достигне без активна мисловна
и творческа дейност.
Поради това, че не е получил добро решение
в практиката, проблемът за активното обучение продължава да бъде актуален и понастоящем и приема нов аспект във връзка с модернизацията на
обучението във висшето образованието.
И тъй като аналитичните способности не са
вродени, те могат да се формират в процеса на
познавателната дейност чрез подходящи методи и
форми. Паралелно с това е необходимо да се търси подходяща мотивация за развитието им в посока към стратегически решения.
Същност и необходими условия за работа с казусния метод
В условията на пазарна икономика се налага
в тези процеси на познавателна дейност използването на нови подходи и активни методи на обучение. Необходимо е те да сведат теоретико-абстрактното ниво до знания и умения, ориентирани към
практиката, което ще повиши конкурентоспособността на завършващите специалисти с висше
образование. Използването на ситуационния метод,
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познат като “работа с казуси” е намерил голямо
приложение в семинарните занятия на много дисциплини в икономическите висши учебни заведения както в развитите държави, така и у нас. Ефективно се прилага в часовете по Основи на управлението, Стратегическо управление, Организационно
поведение, Управление на човешките ресурси,
Предприемачество и др. В тях студентите извършват различни видове анализи и оценки в зависимост
от натрупаните си теоретични знания и умения.
Това се осъществява в писмена или устна форма,
индивидуално или екипно. Тези анализи на ситуации определят причинно-следствените връзки и извличат правдоподобни препоръки към изследваните организации. Анализирането и оценката на една ситуация (казус) се извършва с цел разработване на варианти на решения и тяхното съчетаване
по определени критерии по начин, който води до
решаване на проблемите.
Опитът, който има в решаване на казуси по
дисциплината Стратегическо управление показва,
че студентите съумяват да се справят много добре
и да предложат подходящи решения. Работейки върху тях им се налага многократно да си прочетат и
изяснят основните понятия по изучаваната теория
и да ги приложат практически. Грешки се допускат
преди всичко поради неразбиране на теоретичния
материал, което налага своевременното му изясняване и по този начин води до бързото му
усвояване.
Необходимо е да се обясни на студентите методологията на бизнес анализа и по-конкретно на
стратегическия анализ с цел да се развият аналитичните им способности. Не са редки случаите, когато в различни курсови или дипломни работи се
натъкваме на случаи на копирани от сайта на
Националния статистически институт данни за някакви показатели и под тях е записано, че това е
анализът им. За да не се получават такива негативни резултати от обучението на студентите, те
предварително трябва да се запознаят с методиката на бизнес анализа. Тоест, необходимо е да се
акцентира на това, че излагането само на цифри
не е анализ. Необходимо е и той да бъде съпътстван от оценка и прогнозиране чрез различни методи и средства.
Студентите трябва да знаят, че процесът на
анализа, оценката и прогнозирането в организациите преминава основно през следните четири стъпки
(1):
• Сканиране за идентифициране на сигналите за промяна на организацията:
- преглед на информацията;
- организиране на информацията в желаните
категории;
- идентифициране на резултатите във всяка
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категория.
• Мониторинг, идентифициращ резултатите:
- определяне източниците на информация /
организации, индивиди или публикации/;
- събиране на база данни;
- потвърждаване или опровергаване на резултатите (трендове, развитие, дилеми и възможности на събитията).
• Прогнозиране на бъдещата посока на резултатите:
- продължение на трендовете, развитието, дилемите или събитията;
- идентифициране на вътрешни зависимости
и връзки между резултатите и между категориите;
- развитие на алтернативни проекции.
• Оценка на резултатите и влиянието им върху организацията:
- оценяване на необходимостта и значението
на прогнозирането на резултатите;
- идентифициране на силите, които трябва да
бъдат разгледани като основа във формулирането
на мисията, целите, поведението и стратегията.
Докато в американската литература в областта на стратегическото управление целият този процес е познат със съкратеното наименование SMFA
(Skanning, Monitoring, Forecasting, Assessing), в западноевропейската и най-вече в английската, той е
известен като МАР процес (Monitor, Analize, Predict). В нашата практика ние интерпретираме този
процес според ситуацията и възможностите за достъп до информация.
Проблемите на стратегическото управление
в организациите са често с неясен произход и
структура. Ясно е, че има нещо погрешно в управлението на някои организации или в някои направления, но желанието да се дефинира проблема е
толкова голямо, колкото и стремежът да се намери решение. В реалните организации стратезите
непрекъснато получават информация, стремят се
да открият в нея познати елементи и анализи и предприемат действия въз основа на знанията си за тях
и собствените си умения и опит.
Описаната ситуация (казуса) изправя студентите пред подобна задача. Налице е определено
количество информация, което трябва да се обработи и сортира по проблемите, които трябва да се
решават. Студентът, както и мениджърът, ще
открие, че има несъответствие в сведенията по
ситуацията, някои ключови факти липсват и времето или цената, на която могат да ги получат, не е
по силите им. Това предполага определени ограничителни условия при решаването на казуси.
Опит в прилагането на метода и проблеми
Анализирайки резултатите от работата в семинарните занятия по дисциплината “Стратегическо
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управление” през първите години след 1989 г.; необходимостта от съответствие между пазарните
условия, изискванията на ЕС и получаваното висше образование и голямото желание на студентите да работят с практически ситуации, разработени за български организации, в предишни години
им предлагахме и вариант и те да могат да разработят казус. Мотивацията за тях беше много силна
– най-добрите, които са положили успешно и контролния тест, задължителен за всички студенти по
дисциплината, бяха освобождавани от изпит. Посочваше се препоръчителен (но не задължителен)
план, обхващаш логиката на стратегическия управленски процес, който те трябваше да следват. За
да не се предизвикват нежелателни последици и
конфликти, се изискваше от студентите документ
от ръководството на организацията, че информацията е получена с тяхно разрешение за учебни
цели.
Въпреки огромното си първоначално желание
след съобщаване на условията в началото на
семестъра, много от студентите впоследствие се
разколебаваха. Някои от тях, посещавайки различни организации, се сблъскваха с проблема за достъпа на информация. Други, които се добираха до
нея, не знаеха как да я използват.
Този експеримент беше приложен 3 години
последователно за бившата специалност “Маркетинг и мениджмънт” и бе прекратен. Резултатите
бяха много добри за някои от студентите, но това
бяха единици. Практиката показа, че студентите показват по-добър резултат и са по-мотивирани, когато са поставени при равни условия. Поради тази
причина се върна отново решаването от студентите на разработени от преподавателя казуси. Разбира се, всяка година се въвеждат промени в работата, както и се актуализира информацията по тях.
Наред с тестовете, оценяващи конкретните теоретични познания на студентите, решаването на
казуси е и една отлична форма на контрол не само на знанията, но и на уменията им. Осъзнаването
на проблемите на реалния бизнес, стратегическото мислене и творческият подход в описанието им
са много важни като основа за формиране на мисленето на бъдещите мениджъри и икономисти.
Решаването на тези казуси е един от първите сблъсъци на студентите с практиката в конкретните
организации. По-нататък аналитичните им способности и стратегическото мислене се задълбочават
в другите дисциплини чрез разработване на бизнес
планове, на модел на организационно поведение,
на предприемаческа стратегия и други курсови работи и проекти. Тези разработки могат да послужат за основа на бъдещите им дипломни работи и
магистърски тези, с които без съмнение ще се
справят по-лесно, тъй като ще познават проблеми-

те на конкретната организация в различните функционални области.
През 14-те години, от както се прилага този
метод в семинарните занятия по дисциплината
Стратегическо управление, той претърпя различни
интерпретации. Опитът и изводите от него ни показаха в какви направления да се усъвършенства прилагането му. Оказа се, че най-подходящо е студентите да ползват ръководство с разработени казуси за всяка тема, придружени с кратко учебно
съдържание по темата, което да прочетат в началото на часа и да имат възможност да гледат непрекъснато теоретичните постановки. Връщайки се
към текста неколкократно, те успяват да го усвоят
много добре и да го приложат практически. Прилагайки този вариант на решаване на казуси, резултатите с всяка измината година стават все по-добри.
Казусите са основно за български организации, като някои от тях не са фирми, а музеи, болници и др. При разработването им се спазват следните основни правила, които са формулирани на
база изследвана специализирана литература и специализация по казусния метод в английски университет с традиции в тази област:
1. Задължително запознаване с историята на
организацията.
2. Изброяване на главните събития и данни за
тях.
3. Описанието на проблемите да е в хронологичен ред.
4. Описание на ключовите личности, които
участват в събитията – характеристики, заемана
длъжност и опит, връзки и начин на възприемане
на ситуацията.
5. Описанието на ситуацията не трябва да съдържа никакъв анализ, оценка, мнение и обобщения на автора.
6. Препоръчително (но не задължително) е използването на подзаглавия или подреждане на
ситуацията, което ще помогне на студентите логически да проследят мисълта на автора
7. Не се допуска впускане в подробни описания на технологията и организацията на дейността,
което отегчава студентите и отвлича вниманието
им от главните събития.
8. Използване на списъци, чертежи, таблици,
диаграми, отчети и др., където е възможно.
9. Удачно е използването на статии от вестници и списания, както и информация от интернет
страници, описващи проблеми на организацията и
виждането на ръководството за бъдещето й.
10. Необходимо е да се проведат няколко разговора или интервюта с ключови мениджъри от организацията и да се поиска тяхното мнение по проблемите й и бъдещето, които да се опишат.
11. Стилът при описанието на ситуацията тряб-
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ва да е жив и свободен (доколкото е възможно), да
увлича читателя.
12. Могат да се използват различни похвати
на описание – от името на служител, на ръководител, на наблюдаващ и т.н.
13. Препоръчително е, ако има възможност,
в приложенията да има по-детайлна информация,
показваща продуктите или услугите с образователна цел.
14. Ситуацията трябва да има завършен вид.
Опитът със студентите от специалностите
“Стопанско управление” и “Маркетинг” показва, че
за предпочитане е индивидуалният подход в разработването на казуси, тъй като по този начин се засилва отговорността на всеки обучаван, формират
се у него изследователски навици и се осъществява на практика запознаване с различни обекти на
управление.
Екипният подход, който е експериментиран в
отделни периоди, не дава добри резултати, тъй като при него само част от студентите работят. Не
случайно в развитите икономически държави на ЕС
има отделна дисциплина в магистърската степен
– “Мениджмънт в екип”, където бъдещите мениджъри първо се определят каква роля ще имат в
екипа (анализатор, организатор, иноватор, съветник и т.н.) и след това им се поставят специално
разработени казуси или по-скоро игрови модели,
при които непрекъснато се променят параметрите
на средата и студентите се учат как да вземат решения в екип в реални условия. Но целите на казусния метод в дисциплината “Стратегическо управление” са различни.
Всеки час решенията на казусите се събират
и оценяват. За тази цел и за улеснение на преподавателите към казусите има поставени кратки, точни и ясни въпроси, изискващи недълги отговори,
но получени в резултат на аналитично и стратегическо мислене. Има посочена и препоръчителна
литература по теорията.
Решенията на казуса се събират от всеки студент 20 минути преди края на семинарните занятия,
за да има достатъчно време да се дискутира по
тях и да се посочат веднага верните отговори. Така
по-добре се усвояват знанията, тъй като студентите все още са не са забравили собствените си разсъждения по проблемите. Тук ролята на преподавателя е значима, тъй като той насочва дискусията
към правилните решения и активира аудиторията
към различните им варианти.
Ежеседмичното оценяване служи като критерий доколко обучаемите са усвоили теорията. В началото на всяко занятие те получават работата си
от предишната седмица.
Оценката на текущия контрол за семестъра
се извършва на база на оценките от решените ка-
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зуси и задължителния тест, като тежестта им в нея
е равнопоставена.
Практиката в решаването на казуси от студентите показва, че ефектът от работата им е много голям. Необходимо е много добре да познават
теоретичния материал, методиката и видовете
анализи, за да се насочат правилно в неговото
решаване. Описвайки решението, те трябва да са
усвоили основните понятия и терминология в
дисциплината, за да са сигурни в обясненията си.
През 2005 г., когато трябваше да се издаде
второ преработено издание на учебното помагало
по Стратегическо управление, се направи експеримент в разработването на казусите. В него се добави ІІ-ра част за извънаудиторна работа. Тя включва казуси, разработени от преподаватели, водещи
други дисциплини, знанията от които са необходими в стратегическия анализ – Основи на управлението, Управление на човешките ресурси, Предприемачество, Финансов мениджмънт, Планиране
и прогнозиране и Управление на инвестициите. По
този начин ще се даде възможност на тези студенти, които имат желание да задълбочат своите
познания и развият практическите си способности
в анализа и оценката на средата, да работят целенасочено.
Чрез казусния метод се игнорира и възможността от използване на готови реферати и курсови работи. Няма проблеми и с преписването на
решенията, тъй като веднага се проверяват резултатите и в писаният текст е невъзможно да има
една и съща интерпретация.
Основни насоки за развитие
Изводите от работата по казусния метод в семинарните занятия по Стратегическо управление
показват, че има още върху какво да се работи като се има предвид динамичността на средата.
За тази цел голямо значение има и логическата постройка в последователността на семинарните занятия. Тя трябва да следва логиката на стратегическия управленски процес. Студентите се научават стъпка по стъпка какви са действията на мениджърите и ръководения от тях персонал по разработването и осъществяването на стратегията, както и по нейния контрол и оценка. Поради тази причина в края на семестъра, когато им се зададе в
тестовете да опишат етапите в технологията, те безпогрешно ги определят.
В последните години, навлизането на чужди
инвестиции и създаването на смесени организации
поставят нови проблеми, свързани със съвместната работа. Това налага да бъдат разработени и нови казуси за такива организации. Нов елемент в
предложените казуси и в тяхното съдържание са
стратегическите алианси, чиито брой все повече
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нараства. Сложността при тях се явява както съчетаването на различните организационни култури и
стратегии, обединяването на възможностите и
риска, така и в търсенето на синергетичен ефект.
Предстоящото ни присъединяване към ЕС
трябва да се има предвид при определянето на стратегическите приоритети и при стратегическия анализ на организациите. Този проблем трябва да намери своето място както при информацията в казусите, така и при въпросите към тях.
Подходящи за настоящия период биха били и
казуси за развитието на различни организации след
присъединяването на държавите им към ЕС –
Ирландия, Португалия, Гърция и след това – държавите от Централна Европа.
При решаването на казусите е възможно да
възникнат проблеми с информацията от гледна точка на нейната актуалност. Би било подходящо използването на безжичен Интернет по време на семинарните занятия за актуализирането й към момента на решаването на казуса.
Студентите трябва да се приучат и да се ориентират в огромния поток от информация в различните източници, вкл. и Интернет сайтовете, за да
могат да реагират адекватно при промените във
външната среда. Като използват знанията и уменията си по статистика и математика и с помощта
на компютър могат да прогнозират и факторите на
средата.
Бъдещите мениджъри трябва да се научат и
да отсяват най-важната информация за ситуацията и да ранжират приоритетите при вземането на
управленски решения. В този процес те трябва да
прилагат придобитите знания и умения от други управленски дисциплини.
Студентите трябва да се насочват към оригинални идеи и решения и да бъдат стимулирани в

тяхното развитие под ръководството на преподавателя. Необходимо е да бъдат използувани и създадените вече навици за самостоятелна работа по другите икономически и управленски дисциплини.
Психологическата подготовка за решаването
на казусите също играе важна роля в този процес.
Необходимо е да се създаде подходяща атмосфера и настроение, за да могат студентите да работят спокойно. Би могло да се посочат предварително поучителни примери за неправилно взети решения в някои организации и последствията от тях.
Тоест, студентите трябва да осъзнаят важността
както на стратегическия анализ, така и на стратегическите решения.
Заключение
Опитът в прилагането на казусния метод в семинарните занятия показва, че се улеснява обучението както в теоретичен, така и в практически аспект. Дава се възможност на студентите да “проиграват” теорията.
Паралелно с усвояването на знанията и създаване на умения в стратегически аспект, студентите научават и много нова и интересна информация за различни продукти (услуги) и пазари, което
им разширява кръгозора в бизнеса и повишава интелектуалната им култура.
У студентите се формира ново мислене, което е свързано с развитие на аналитичните им способности и едновременно с това е ориентирано към
бъдещето развитие на организацията. Това ще създаде модел на мислене и поведение в бъдещата
им професия на мениджъри.
Литература
1. Faney, L., V. K. Narayanan. Macroenvironmental
Analysis for Strategic Management. 4d ed., St.
Paul: West Publishing Company, 1999, р.38.

DEVELOPMENT OF STUDENTS‘ ANALYTIC SKILLS AND STRATEGIC
THINKING IN “STRATEGIC MANAGEMENT” SEMINARS
Tzveta Zafirova
Economical University - Varna, Bulgaria

ABSTRACT
Current circumstances set up new requirements towards the future managers. The necessity of development of
their analytic skills and strategic thinking assigns new tasks in seminars of “Strategic management”.
In this paper we examined the experience in case method learning. The problems are shown as well as tendencies
according to European standards in higher education. The basic principles for elaborating cases in “Strategic management” from lecturers are laid down. We also described the criteria for control and assessment of students in seminars.
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През последните години във висшите училища на Р. България рязко се намали седмичното аудиторно
натоварване на студентите. Целта е да се създадат условия за реализиране на ефективна самостоятелна работа
на и със студентите и се подобри качеството на тяхната подготовка. Ето защо самостоятелната работа е актуален момент от работата на висшите училища за осигуряване на качествено висше образование. В тази връзка е
необходимо да се предприемат и съответни действия с нормативен и методически характер. В работата е разгледана примерна възможност за организиране на самостоятелната работа и издигането й до нивото на аудиторните занятия. Разгледани са и проблемите, които трябва да се изяснят и решат за да бъде тя част от учебния
процес.
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Въведение
Българското висше образование е доказало,
че може да готви висококвалифицирани кадри. През
последното десетилетие на миналия век обаче настъпиха сериозни промени в нашето общество, които от гледна точка на работодателите, на обществото като цяло и на самите обучавани предполагат
нови изисквания към подготовката на кадрите с висше образование [1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,15]. В резултат на това съществено се промениха характеристиките на българското висше образование. За
кратко време от елитарно то се превърна в масово,
като започна да отразява и демократичния характер на обществото [1,2,5,6,7,13,15]. В резултат
на това и на неадекватни мерки на висшите училища и на Министерството на образованието и науката се стигна до влошаване качеството на подготовка на кадрите. Донякъде това влошаване е естествен процес, защото влияние върху него оказват и настъпилите промени в обществото. Освен
това основните изисквания към подготовката на кадрите продължаваха да се формират почти до края
на миналия век [9,16].
Неестественото в тези процеси е това, че се
стигна до такова влошаване, което може да създаде сериозни проблеми на българското общество.
До такова състояние се стигна и в резултат на това,
че висшите училища и Министерството на образованието и науката не успяха да реагират правилно
и с необходимата бързина на промените в обществото.
За съжаление няма българско висше училище, където в една или друга степен състоянието
на подготовка на висши кадри да не е влошено.
Говорим за масовия студент, а не за изключения
или за отделни колективи, които с неимоверни уси-

лия успяват да поддържат едно задоволително ниво.
Говорим и за това, че това влошаване можеше да
не бъде в такава степен.
В резултат на това вече се стигна до такова
състояние, което без колебание може да се определи като криза във висшето образование. За съжаление тя продължава да се задълбочава и може
да нанесе непоправими беди на българското общество за години напред.
В много публикации до сега е правен цялостен анализ на причините за това влошаване и на
проблемите пред, които е изправено българското
висше образование [4,5,8,9,10,16]. Най-често за
сега се приема, че “вина” за това влошаване имат
преди всичко националните нормативни документи за висшето образование, които са остарели и не
съответстват на сегашните потребности. В тези анализи обаче много рядко се споменава, че определяща вина за това влошаване носят преди всичко и
висшите училища, които направиха огромна крачка назад при реализиране на процеса на обучение,
както и това, че не предприеха съответни мерки за
работата на преподавателите със студентите, които да отговорят на промененото състояние и на
новите потребности на обществото. Обобщено казано може да се твърди, че до сега в действията на
висшите училища практически липсва научен подход при разкриване на проблемите, формулиране
на целите и задачите и при определяне на приоритетите в работата им.
Анализът в този аспект е определящ за подобряване качеството на подготовка на висшите
кадри. Той обаче изисква друг подход на решаване
и не е обект на тази работа.
Цел на работата
Ето защо в тази работа ще се спрем само на
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един аспект на проблема и неговото решаване за
да се убедим, че във висшите училища не сме направили необходимото за да създадем част от задължителните условия за подобряване качеството
на обучение. Тази част касае работата на и със
студентите или така наречената самостоятелна
работа.
Състояние и проблеми на самостоятелната работа
За тази цел нека се обърнем към педагогическата наука и видим какво е това обучение. По
неговото определение няма съществени различия
в литературата, като е прието, че то е творческо
единство на процесите на преподаване и учене
[4,5,11,12,16]. Може да се приеме, че на този етап
и двете страни на процеса на обучение са влошени.
Когато разглеждаме проблема с продължаващото
се влошаване качеството на висшето образование,
преди всичко е необходимо да си отговорим на въпроса “какво е това обучение и на този етап извършваме ли обучение във висшите училища ?”.
На този етап процесът на обучение за по-голямата част от преподавателите и студентите реално се свежда до:
- изнасяне на лекции от преподавателите и присъствие на част от студентите в полупразни зали;
- запознаване по време на упражненията на
“присъстващите” студенти с принципни решения и
тяхното онагледяване или демонстриране на решения;
- “разработване” на задачи, реферати, проекти и други за много голяма част от студентите срещу заплащане;
- явяване на изпити практически до неговото
“даване/вземане”.
В науката по отношение на определението за
същността на обучението може да се приеме, че
съществува единомислие. Прието е обучението да
се дефинира като организационно-функционално
технологично единство на преподаване и учене, насочено към реализирането на определена цел, която може да се конкретизира и реализира с:
- предварително обобщени изисквания на
работодателите, на обществото и на студентите;
- формулирани въз основа на изискванията национални/университетски образователни стандарти;
- необходимото материално, кадрово и методично осигуряване;
- контрола на постигнатите стандарти и гарантирането им чрез университетските системи за осигуряване качеството на обучение;
- доказване на постигнатите стандарти от
външни независими оценяващи организации.
Преподаването, което се реализира от препо-

давателите се свежда само до някои форми, в непълен обем, с неподходящи методи и средства и
незадоволително качество. Необходимо е да се
разбере, че под преподаване се разбират всички
извършвани от преподавателя дейности, насочени
към осъществяване на акта на обучение, които могат да се реализират преди, по време и след времето на това действие, а не само влизане в часове
и подписване на студентските книжки.
Ученето, което се реализира на този етап от
студентите е далеч под всякаква критика. На практика през последните 15 години то се свежда до
четене в продължение на 4 - 5 дена преди изпита и
се доказва чрез положителна оценка в студентската книжка. Не желая да коментирам какъв показател е тази оценка за качеството на подготовка на
студента. Очевидно е, че онези, които са отговорни за организиране на ученето трябва да създават
необходимите условия за реализиране на всички
компоненти на цикъла от една страна, а от друга,
за реализиране на всички стилове на учене. По същество в момента не се реализира самостоятелната работа на и със студентите. А по документи
висшите училища отчитат в учебните планове и
програми и реализирани ECTS кредити и методи
на самостоятелна работа в учебната си дейност.
Трябва да стане ясно, че докато самостоятелната
работа като управление, организация, контрол, оценяване и прозрачност не се издигне на нивото на
аудиторните занятия, качеството на обучение ще
продължава да се влошава.
Още в началото искам да подчертая, че държавата в лицето на Министерството на образованието и науката направи една много важна и необходима стъпка, като намали по същество седмичното аудиторно натоварване на студентите, а следователно и на преподавателите. Целта беше да
се намали натоварването на студентите и преподавателите и се създадат условия за реализиране
на самостоятелна работа. За съжаление, като изключим отделни случаи, ответни мерки на Висшите
училища не последваха. Този акт на Министерството на образованието беше, а според мен и сега
продължава да се разбира като форма за разтоварване на студентите и преподавателите. Считам,
че новите демократични условия и изисквания към
работата/ученето и подготовката на студентите
изискват да се засилят именно различните форми
на самостоятелна работа на и със студентите.
Това може да се види от обобщените изисквания на работодателите, на обществото като цяло
и на самите обучавани, които на този етап накратко могат да се обобщят така: да са “добри”
специалисти; да имат изградени умения за прилагане на знанията в практиката; бързо да се реали-

Едно виждане за реализиране на самостоятелната работа на ...

зират и да започнат самостоятелна работа; да имат
изградено иновативно мислене; да умеят да се самообучават непрекъснато; да имат приложни езикови и компютърни умения; да имат ръководни, организационни и изпълнителски умения; да са
трудолюбиви, организирани, морално-етични и т.н..
Ако анализираме тези изисквания ще видим,
че те могат да се постигнат преди всичко чрез добре провеждана от висшите училища самостоятелна работа на и със студентите. За съжаление този
въпрос продължава да се подценява или да не се
разбира от почти всички висшите училища.
По същество постигането на изискванията е
пряк резултат от обучението на студентите. То пък
е продукт от работата на преподавателите със студентите и от работата на самите студенти. Работата на и със студентите се извършва чрез различни
форми и методи. Преди да коментираме формите
и методите на работа нека си спомним народната
мъдрост, свързана с обучението, че ”сто пъти да
чуеш е равно на 10 пъти да го видиш и на 1 път
сам да го направиш”.
Нашето образование на различни етапи от своето развитие в една или друга степен се е съобразявало с тази народна мъдрост. Българската педагогическа наука също е базирана на това виждане.
По отношение участието на студентите в процеса на обучение, във висшето образование са утвърдени две основни форми– пасивни и активни и
често пъти те се наричат аудиторни занятия. В някои случаи активните форми на обучение се разглеждат като извън аудиторни. По принцип тези две
форми са задължителни, провеждат се в залите на
висшите училища и са описани и регламентирани
в учебната документация, което е една от предпоставките за постигане на необходимото качество на
обучението. Те трябва да създадат условия за постигане на изискването за усвояване на учебния материал и за прилагане на знанията. В определена
степен (макар и недостатъчна) те са организирани,
управляеми, контролирани, оценявани и прозрачни.
Друг е въпросът, че формата и съдържанието на
учебната документация не отговарят на настъпилите промени, на формулираните по-горе изисквания и на изискването на системите за осигуряване
качеството на обучение. Основание за това твърдение са резултатите от тези форми на работа.
Студентите не посещават лекции и упражнения, не
работят през семестъра, знанията са повърхностни и не са трайни, понижиха се изискванията на
семестриалните изпити и на държавните изпити и
дипломните защити, създаде се цяла “индустрия”
за писане на протоколи, задачи, курсови и дипломни проекти. В резултат на това се обезмисли и в
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много случаи даже станаха “вредни” активните
форми на обучение. Като преподаватели ние непрекъснато правим промени в учебната документация без да сме осъзнали и осмислили това. На
днешния етап нашето ежедневие от гледна точка
на изискванията за работа с финансови и учебни
документи отговаря на твърдението ”повече пара в
свирката и почти нищо в колелата”. Въведените системи за осигуряване качеството на обучение засега са само една формална и необходима крачка,
която обаче също може да донесе повече вреда от
колкото полза на ВУ, това от което се притесняват
много учени [8, 14, 19]. Но ако приемем, че тук
все пак има някаква традиция, то по отношение на
приоритетите и иновациите в обучението има много малко. Така стои въпросът с ученето, основен
елемент на който е самостоятелната работа.
За самостоятелната работа на и със студентите
Самостоятелната работа на и със студентите
е обект на следващите разсъждения. По отношение на целите, които си поставяме да постигнем с
нея тя може да бъде:
- ежеседмично самостоятелно усвояване на
учебния материал и изграждане на навици и умения за практическо прилагане на теоретичните знания по всяка една дисциплина от учебния план;
- ежеседмична самостоятелна учебна и изследователска работа в лаборатории на висшите училища за разширяване и утвърждаване на професионалната подготовка, за изграждане на трудови и
творчески навици и умения, за приложни компютърни и езикови умения, за работа в колектив и ръководни умения.
Преминаването през последните години от
“елитарно” и рестриктивно към “масово” и демократично ВО, засилената конкуренция в сферата на
висшето образование и необходимостта от отчитане на потребностите на личността за придобиване
на допълнителни компетенции с цел по-правилна,
по-бърза и пълна реализация предполагат да се
удовлетворят изискванията и на студентите, като
се отчетат и техните индивидуални особености.
Именно самостоятелните форми на работа дават
широки такива възможности.
Посочените форми на самостоятелна работа
трябва да са задължителни за всички студенти.
Вътре в тези форми трябва да се предвидят и се
даде възможност на студентите да избират форми
на работа и дисциплини или работа по задачи, които биха им дали възможност да удовлетворят личните си интереси и да разширят своите познания и
компетенции с цел по-бързата и пълна реализация
в обществото.
Положителен резултат от самостоятелната ра-
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бота може да се постигне само ако посочените форми на работа бъдат издигнати на нивото на аудиторните занятия като организация, управление,
контрол, оценяване и прозрачност. Това го изискват от нас и документите на Болонския процес. Това
означава, че за нея трябва да бъде разработена съответна нормативна и учебна документация, която
да отразява обема, формите и методите на работа
на преподавателите и студентите, необходимата
материална база, учебни пособия и т.н. Всички тези документи задължително трябва да се изготвят
и отговарят на системата за осигуряване качеството на обучение.
Основни ръководни документи за осигуряване на качествена самостоятелна работа са държавните (а при липса на такива - университетски) образователни стандарти по дадено професионално
направление. Те трябва да се разработят въз основа на изискванията, които се предявяват от
обучаваните, от потребителите и от обществото.
Конкретният документ, който трябва да отразява начините за постигане на образователните стандарти в самостоятелната работа са учебният план и
учебните програми. С тези изисквания трябва да
бъдат съобразени и да се разработят формите и
методите на преподаване и на учене (на работа на
студентите и на преподавателите) в това число и
на самостоятелната работа на и със студентите.
Изводи
1. Независимо от цялостното състояние на обществото и на нормативната база на висшето
образование, висшите училища имат възможност,
но до сега не са направили необходимото за да
създадат достатъчно условия за подобряване на самостоятелната работа на и със студентите, а следователно и за качеството на обучение на студентите.
2. Самостоятелната работа на и със студентите е необходимо условие за да се отговори на
изискванията на работодателите, на обществото и
на студентите за провеждане на качествено обучение. Без нейното правилно организиране и провеждане в съответствие с изискванията на системите
за осигуряване на качеството е немислимо да се
коментира ефективността на университетските системи за качество.
3. Положителни резултати от самостоятелната работа на и със студентите могат да се постигнат само ако тя като управление, форма, организация, контрол, оценяване и прозрачност е в съответствие с изискванията на Болонския процес.
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A VISION FOR REALIZING OF THE STUDENTS INDEPENDENT WORK
Nedka Stancheva
University of Rousse “A.Kunchev”

ABSTRACT
In the last few years in the Universities of Bulgaria the week students contact classes were reduced. The objective
of this paper is to create conditions for realizing of effective students independent work and to improve the quality of
their training. That is why the independent work is am important element at the University work for ensuring quality of
higher education. Exemplary possibility for real organization of the independent work and its raising to the contact
classes level is examined in the work. The problems that must be clarified and solved to make independent work a part
of educational process are examined as well.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

ЗА ПРИНОСА НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО
ПРОСТРАНСТВО: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Първан Първанов
Лесотехнически университет – София
Материалът засяга някои въпроси за културното приобщаване на България в Обединена Европа. Дали
трябва да се откажем от кирилската азбука и да прегърнем латиницата, “за да бъдем по-европейци?” По какъв
повод през 1876 г. В. Юго отправя своя апел за “Съединени Европейски щати”? Достатъчна ли е икономическата
интеграция за съществуването на Европейски съюз? Кои са общите европейски ценности за обединяване на
европейските народи? Ролята на литературата и изкуствата, на образователните и културните институции в
процеса на духовното обединяване на Европа.
Как е представена българската литература на европейските езици? Известни ли са големите български
поети в Европа и как са преведени? Критични бележки за някои изопачени преводи на ботевата поезия на френски,
немски и други езици. Отговорността на преводачите и културните институции за достойно представяне на
българската култура в Европа.
Ключови думи и изрази: европейски ценности, обединяване на европейските народи, върхове на българската поезия, изопачени преводи, преводаческа отговорност, национални културни институции.
Key words and phrases: European values, European nations integration, Bulgarian poetry heights, distorted
translations, translators’ responsibility, national cultural institutions.

През 2002 г. по инициатива на Романо Проди
е създадена Група за анализ на духовните и културните измерения на Европа. Работата на тази група е представена в Рим през октомври 2004 г. От
обобщението на нейния доклад може да се направят няколко извода.
1. Икономическата интеграция не е достатъчна да осигури политическата спойка на Обединена
Европа. Само икономическите фактори не могат
да създадат нужните вътрешни спойки на Европейската полилитическа идентичност. За да функционира като жизнеспособна система на управление,
Европейският съюз има нужда от по-здрава основа.
Единствено пазарите не могат да осигурят политическото сцепление и да конституират инфраструктурата на Съюза. Налага се извода, че трябва да
се търсят “нови източници за енергия”, които да
обединят в единна политическа и обществена система разнородните национални, регионални, етнически и обществени настроения. Тези източници се
намират в общата Европейска култура, в духовните ценности на европейските народи.
2. Как да определим Общото европейско културно пространство? Отговорът е един: обединяване около общочовешките хуманни принципи, отразени в изкуството и литературата на Стара Европа.
И едва ли тези принципи и ценности могат да бъдат систематизирани или законодателно-юридически определени. Границите между европейските
държави ще бъдат символични, а движението на
хора, стоки и капитали ще се увеличава. Нациите
все повече ще преливат една в друга и взаимно ще
се опознават и обогатяват. Макар и трудно
определимо, Общото европейско културно пространство обективно съществува: това са традициите,

идеалите и стремежите на европейските нации, изразени най-ярко в художествената литература,
фолклора и всички видове изкуства. Естествено тук
влизат и всички исторически паметници на културата и човешката цивилизация. В това отношение
ние сме на едно от първите места в Европа. Защото
сме обречени да живеем на този древен кръстопът
между Изтока и Запада, между Северна и Южна
Европа. Тук се пресичат пътищата и домогванията
на различни народи: траки и гърци, ромеи и
византийци, хуни и авари, нормани и франки, славяни и прабългари, татари и турци... Исторически
превратности и противоречия оказват влияние върху нашето духовно и културно развитие. От древността – та до днес и утре. Първите преводи на
св.св.Кирил и Методий от гръцки на говорим народен език още в IX в. Представляват изключително
достижение за европейската култура и цивилизация.
Двамата братя и техните ученици книжовници убедително защитават правото на живот на новата
писменост. Това уникално явление в човешката история предопределя духовния просперитет на славянските народи и бъдещето развитие на днешна
Европа. Около една четвърт от европейското население говори някакъв славянски език и над 230 млн.
пишат на Кирилица. Макар и твърде късно – в 1980
г. – братята Кирил и Методий бяха обявени и канонизирани за Съпокровители на Европа.
Друг културно-исторически подвиг е възникването и разпространението на Богомилското учение в Западна Европа през Х в.Много старобългарски извори за историята на Първото българско царство разкриват прогресивните дуалистични и гностични схващания за материята, за политическата
власт и за религията. И днес във френски език е

За приноса на България в Европейското културно пространство ...

останала думата “Бугр” със значението на “проклятие” – така са крещяли тълпите край кладата,
където е пламвало тялото на поредния еретик.
Европа твърде малко /или почти нищо/ знае за богомилския предводител Василий, който влиза с песен в огъня на хиподрума в Константинопол още в
1100 г. Но всички знаем за изгарянето на Ян Хус
300 години по-късно, както и за другия реформатор-калвинист Джордано Бруно, хвърлен на кладата пет века по-късно – в 1600 г. Европейските народи трябва да знаят тези факти на нашия принос
в човешката история и култура.
Малцина знаят днес, че в пламенното си изказване в защита на Априлското въстание по повод Баташкото клане през 1876 г. Виктор Юго /
вероятно за първи път/ споменава за Обединени
Европейски щати.
Българската народна музика е уникална в
света. Тя оригинално съчетава в себе се тракийски
орфееви елементи, както славянски и прабългарски напеви, византийски и ориенталски мотиви.
Дълбоко отражение върху нашата музика е оказала и индийската звукова и ладова система.
Ритмичното своеобразие с неравноделните тактове,
наречени от унгарски композитор Бела Барток “български ритми” е в основата на “мистерията на българскита гласове”. Тази уникална музикалност отразява една душевност на нашия народ, пред която светът се захласва.
За музиката и изобразителното изкуство няма езикови граници. Но в областта на литературата и най-вече поезията езиковите различия се оказват трудно преодолима бариера. А народностния
дух е заключен в литературните образци, във фолклорното песенно творчество, в поетичните върхове
на гениалните български поети. Преводаческата политика на нашите издателства в общи линии е правилна що се отнася до превода на български език
от други езици. Но нашите най-добри поети, както
и най-добрите ни народни песни не са преведени
на европейските езици. А най-лошото е, че някои
преводи представляват жалки опити, понякога изопочаващи поетичните творби. Ще се огранича да
спомена някои фрапиращи факти, които се отнасят до представянето на нашата поезия на френски.
Все още не са преведени такива бисери и такива
поетични текстове като “Даваш ли, даваш, Балканджи Йово”, “Хубава, си моя горо” от Л.Каравелов,
“Вятър ечи, Балкан стене” и “Стани, стани, юнак
Балкански” от Д.Чинтулов. Не са преведени и найзначимите Вазови стихотворения, няма и съвременна антология на българската поезия, издадена на
френски език.
Поезията на Христо Ботев е връх в европейската литература. С такава поезия би се гордяла вся-
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ка национална литература. Истински шедьовър е
неговата балада “Хаджи Димитър”. Няма друга поетична творба в европейската литература, която по
такъв оригинален начин и толкова силно поетично
внушение да славослави човека, загинал в борба
за свободата на своя народ.
Първият превод е на Г.-Асен Дзивгов от 1927
г. Вместо експлозивното, емоционално начало “Жив
е той! Жив е!” на френски четем “Той живе там
горе, той живее на върха на Балкана”. Непоетично
е предадена и картината с песента на жътварките
– “Жена на работа в полето пее”. Истински гаф е
отразяването на сцената с вълка: “вълкът ближе
раните му с нежен език”! Мисълта за безсмъртието на героя е в бъдеще време и убива силата на
поетичното внушение: “Този, който ще падне за свободата на своите братя, не ще умре никога”.
Прозаично и неточно е описан Балкана: “Балканът
на героите започва своята стара песен”. И в края
на одата – “героят лежи безжизнен”. Юнакът е
убит от преводача, а в оригинала е жив! През 1952
г. известният френски поет е помолен да преведе
поезията на Ботев. Той осъществява своите “адаптации” на френски език, като безпомощно
признава, че е невъзможно да се направят преводите с ботевата рима, която играе възлова роля в
стиховете му. Още повече това е невъзможно, защото П.Елюар не знае български, а ползва “подстрочник” . Резултатът е: художествен текст, но без
ботевата поетичност! А “София- прес” бълва много издания...
Третият опит е най-скандален. “Героят” – преводач се явява през 1984 год. и се казва Атанас
Ванчев дьо Траси. Творческата слободия на преводача съсипва всяка строфа на гениалното стихотворение. Още в пръвия ред “преписва” грешката от
превода на Г.-Асен Дзивгов. Вместо “жетварки пеят нейде в полето” в превода има “тъжна молитва
на робите, които леят потта си в полята”. И въпреки това жетвата е “светла, щастлива”. Ботевото
възклицание “Но млъкни сърце!” се превръща в
почти противоположното “Но млъкни, мой разум!”.
Най-вероятно, за да римува френските думи “разум” и “жътва”, той изопачава мисълта, защото
поетът заповядва на сърцето да млъкне, за да заговори разумът и следва “Тоз, който падне в бой
за свобода, той не умира!”. Величествената картина на Балкана е преобразена до неузнаваемост:
свечеряването липсва във френския превод, “нощта блика”! Гората е синя и вместо полъха на вятъра “трепти гальовна сянка”. Като връх на абсурдността “Балканът пее отмъстителна песен”! При
сцената с вълка има вече група вълци, които са
“заслепени” /или “смаяни”/ и “лижат раните с езика си” /повтаря се тавтологията от Г.-А. Дзивгов.
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Първан Първанов

Сцената със самодивите е опорочена – първата от
тях “Превързва раната с любовно магическо питие”!
Вместо “търсят духа на Караджата” в превода на
А.В. дьо Траси търсят “божествената душа на
Приятеля, духът му лъчезарен, буен и дълбок.” В
края на баладата “юнакът спи смъртно блед в море от кръв и вълкът продължава да ближе сивото
тяло”... Идеята за безсмъртието на бореца за свобода е убита! При прелистването на сборник със
статии за 100-годишнината от смъртта на Ботев
попаднах на цитат от превод на немски, който въобще не е коментиран, а е скандално изопачен
смисълът. Става дума за един превод на Херман
Вендел, в който “Балканът пее разбойническа песен”! Следователно поразиите при превод на ботевите стихове се срещат и в немски преводи и въобще не се коментират дори в наше българско издание.

Заключение.
Крайно време е българските културни институции да не бъдат безучастни и безотговорни в такава деликатна област като преводите на български поети на чужди езици. Необходимо е да се формиратспециални екипи от преводачи, литераторилингвисти, които да съдействат активно за адекватно представяне на достойните български поети
на европейските езици. Европа трябва да познае
нашата културна идентичност, за да ни цени още
повече за приноса ни в европейската култура.
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ABSTRACT
The subject concerns some questions about Bulgarian cultural integration to the United Europe. Do we have to
give up the Cyrillic alphabet and adopt the Roman one, in order “to become more Europeans?” In what connection in
1876 Victor Hugo makes his appeal for “The United European States”? Is the economic integration sufficient for
existing of the European Union? Which are the common European values for uniting the European nations? What is the
role of literature, arts, educational and cultural institutions in the process of the European cultural unification?
How is the Bulgarian literature presented in the European languages? Are the main Bulgarian poets well-known in
Europe and how are they translated? Critical notes to some incorrect translations of the poetry of Hristo Botev to
French, German and other languages. The responsibility of translators and cultural institutions for praiseworthy presentation of Bulgarian culture to Europe.
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СЪТРУДНИЧЕСТВО В АКРЕДИТАЦИЯТА И ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО
НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Цонка Лалева
Технически университет – София
В договора от Маастрихт(1992) за пръв път се подчертава ролята на Европейския съюз за изграждане на
европейско образователно пространство, което да се характеризира с мобилност, академично признаване, достъп до пазара на труда. Последвалите през следващите години инициативи на европейските страни, очертават
конкретните стъпки в реализацията на идеята за изграждане на европейско пространство за висшето образование.
Обект на настоящето изследване са основните моменти в тази насока. Анализират се основните инструменти за
академично признаване като: системите за образователни кредити; унифициране на приложението на дипломата;
европейското сътрудничество за осигуряване качество на висшето образование в областта на програмите за
взаимно прилагане на механизмите за оценка и акредитация. На тази основа се изтъкват определени виждания за
приспособяване на академичните институции у нас към изискванията за европейско сътрудничество в сферата
на акредитацията и осигуряване качеството на българското висше образование.
Ключови думи: висше образование, сътрудничество, акредитация, трансфер на кредити, академично
признаване, унифицирани дипломи, пазар на труда, професионална реализация;
Key words: Higher education, Collaboration, Accreditation, European credits transfer system, Academic Recognition, Labor Market, Professional Experience.

Потребността от европейско пространство за висшето образование
Важна задача на висшите училища през последните години е създаването и утвърждаването
на Европейско пространство за висшето образование като пазар на образователни продукти и услуги по пътя на образователно сътрудничество между страните-членки на Европейския съюз. Към тях
се присъединяват и страните-кандидатки за членство в него, в т.ч. и България.
Успешната реализация на образователно сътрудничество между висшите училища изисква усъвършенстване и признаване на висшето
образование, мобилност на студенти и преподаватели и най-вече достъп до европейския пазар на
труда. Като израз на обективна потребност се явяват приетите съвместни декларации на европейските министри на образованието в Париж(1998),
Болоня (1999), Прага(2001), Берлин( 2003) и
Глазгоу (2005). В тях се очертават конкретните насоки на сътрудничеството и инструментите за неговото осъществяване като:
1.Създаване на законова основа за развитие
на образователно сътрудничество между страните-членки в областта на академичното признаване
и повишаване прозрачността на академичните
квалификаци. Началото на законовата рамка се поставя с Договора от Маастрихт(1992). В него наред
с ролята на националните правителства за развитието на образованието за пръв път се подчертава
ролята на Европейския съюз в стремежа към изграждане на Европейско образователно пространство, характеризиращо се с мобилност, признаване и достъп до пазара на труда.
2. Организиране на висшето образование в
международно признати степени – бакалавърска и

магистърска.
3. Изграждане на система за трансфер на образователни кредити (ЕСТS) в качеството й на инструмент за подпомагане сътрудничеството между
висшите училища чрез подобряване на достъпа до
информация за чуждестранните учебни планове и
осигуряване на общи процедури за академично
приравняване. По своята същност образователните кредити се окачествяват като стойност, определена за отделната дисциплина, която отразява натовареността на студента, необходима за изучаването й. Кредитите отразяват количеството работа,
което всяка дисциплина изисква, отнесена към цялостната учебна натовареност, необходима за завършване на една учебна година. В нея се включват:
лекции, семинари, практическа работа, самостоятелна подготовка, изпити и други изпитни процедури.
4. Разработване и приложение на единни системи за осигуряване и оценка на качеството на висшето образование. В конкретен план това се отнася до:
- разработване на програми за взаимно приемане на механизмите за оценка и акредитация
- стимулиране на разработката на модули, курсове и учебни програми с европейско съдържание
и ориентация
- унифициране на приложението към дипломата като важен инструмент за академично
признаване. Целта на приложението се свежда до
предоставяте на информация за основните характеристики на дадена квалификация като: ниво, академично съдържание, постигнати резултати от обучението и др. По този начин се подпомагат компетентните органи при вземане на решения в процеса на академичното признаване
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- подготовка на висшите училища в европейските страни в т.ч. и България да отговорят на изискванията на Институцията да акредитация на висшите училища и техните специалности.Чрез акредитацията се осигурява обективна преценка на съществуващото обучение, в каква степен то отговаря на съвременните изисквания, както и на бъдещите намерения и перспективи за повишаване на
качеството на висшето образование
Приносът на акредитацията за осигуряване качество на висшето образование
Акредитацията на висшите училища и техните специалности се явява реална възможност за
поддържане и повишаване качеството на обучение.
Като се базира на система от критерии и показатели за измерване равнището на качеството на
обучение, акредитацията позволява да се направи
обективна оценка на предимствата и недостатъците на съществуващото обучение и на тази основа
да се очертаят препоръки и перспективи за неговото развитие.
Проблемът за качеството на обучение в българските висши училища е тясно свързан с работата на Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА), съответно с комисиите, създадени в
отделните звена на университетите за удовлетворяване на нормативните изисквания и съответна защита пред Агенцията.
Основната задача на НАОА е да стимулира
висшите училища да развиват техния собствен потенциал за повишаване и поддържане качеството
на дейността им в подготовка на добри специалисти. В тази насока нейната роля е решаваща,
защото само на акредитираните институции се утвърждава студентски прием от МОН, правото на
субсидиране на държавно обучение, както и правото на държавни дипломи за акредитирани специалности.
Често оценката на НАОА замества действителното състояние на институционално или програмно равнище и създава погрешна представа и
нереални очаквания както в академичната общност,
така и звън нея. В това отношение не малка част
от заетите в обучението на студенти, признават, че
качеството на висшето образовоние се понижава,
но на практика почти никой не приема факта, че
това се отнася до неговата дисциплина, спеиалност,
катедра, факултет или университет.
През сравнително краткия период на функциониране НАОА натрупа известен опит, отработи
механизми на дейност, установи контакти с подобни институции в други европейски страни. На тази
основа тя съдейства за развитие на сътрудничество с европейските висши училища в посока към
хармонизиране на българското висше образование
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с европейските стандарти и практики. Конкретен
израз на тези резултати се явявя реализацията на
редица инициативи като:
• Повсеместно въвеждане на тристепенната
система на обучение, включваща квалификационните степени ”бакалавър”, “магистър” и “доктор”,
което в сегашните условия се проявявя като много
важна предпоставка за постигане в бъдеще на широка мобилност на студентите в образователното
пространство на Съюза. За да се превърне в реален факт, който да осигури свободно преминаване на студентите във сходни европейски висши училища без обременителни формалности и
затруднения, е необходимо поне едно десетилетие,
защото националните особености продължават да
доминират в образователните системи на страните-членки на ЕС, както и н страните- кандидатки за
членство в него. Решението на проблема от гледна
точка на процеса на изграждане на европейско образователно пространство е неразривно свързано
с необходимостта от засилено сътрудничество в
областта на разработките на програми за взаимно
прилагане на механизмите за оценка и акредитация, което ще позволи изграждане на обща рамка за качеството на висшето образование и разпространение на положителния опит на европейските страни.
• Изграждане и приложение на система за
трансфер на образователни кредити в качеството
й на средство за засилване на студентската мобилност Тази система улеснява достъпа на студентите до пазара на труда в Европа и разширява
привлекателността и конкурентно способността на
европейското висше образование. Освен това повсеместното използване на такава кредитна система и на унифицирането на приложението към дипломата ще улесни изграждането на общоевропейско образователно пространство.
• Подготовка и експериментиране на системи за оценка на качеството на обучение във висшите училища с цел постигане на качествено обучение, съответстващо на националните и европейските изисквания за висше образование.Тук трябва
да се изтъкне факта, че такива системи вече съществуват и намират известно приложение. Някои
от българските вузове също ги прилагат. Например
Техническият университет – София има много добра практика в това отношение, началото на която
се поставя със стартиращият от месец юли 2005 г
проект на. Система за оценяване и поддържане на
качеството на обучението (СОПКО). Системата се
базира на определена структура от дейности, свързани с изграждане на институционалните основи
на качеството(органи за оценка и управление на
качеството, ред и утвърждаване на учебната
документация, правила за действие, свързани с ак-
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редитацията по професионални направления) и
оценка на постигнатото качество чрез съответни
критерии и показатели.
Реализацията на основната цел на СОПКО се
базира на редица конкретни подходи, свързани с:
1. Изграждане на организация на учебния процес , която поставя нови изисквания към учебната
документация; стимулира студентите за системно
и непрекъснато обучение; предполага постоянен
контакт между преподаватели и студенти. Конкретиката на новите изисквания към учебната документация (учебни планове и учебни програми) се
отнася до:
• Изготвяне на учебните планове по съответните специалности на базата на предварително запознаване с учебни планове на водещи висши училища по специалности в Европа и в света.
• Съобразяване с актуалните документи за
осигуряване качеството на обучение в европейско
пространство за висше образование.
• Проучване на търсените знания и умения по
специалности у нас(в региона, в съответното
ведомство, в страната) и в Европейския съюз.
• Отразяване на изискванията на Европейската
система за натрупване и трансфер на кредити
• Подготовка и утвърждаване на учебни планове и учебни програми, които да отговарят на държавните изисквания за съответната образователна
степен
Най-важният аспект на учебното съдържание
е доколко учебният материал е в съответствие с
най-новите и същевременно трайни университетски знания по съответната дисциплина, съизмервани с аналогични курсове във водещи наши и чужди
университети.
Формулираните цели и тяхното изпълнение са
важна гаранция за успешна акредитация на вуза,
както и за възможност да участва в разработката
на програми на европейските висши училища за
взаимно прилагане на механизмите за оценка и
акредитация. Превръщането на тази възможност в
реална действителност може да се осъществи преди всичко чрез сътрудничество в тази област.
2. Изграждане на административна структура за управление на качеството.
3. Задължително участие на студентите в оценяването на качеството на обучение.
4. Обучение на академичния състав за усвояване на принципите и изискванията на системата.
Значението на системите за контрол и повишаване качеството на обучение във висшите училища е осъзната необходимост, но не всеки ВУЗ
иска да ги приложи по редица причини. Най фрапираща от тях е недостатъчното финансиране на висшите училища, което възпрепятства внедряването
на такива системи. В тази връзка на заседание на
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Съвета на министрите на ЕС по образование и култура през февруари 2006 г. се разисква проблемът за премахване на финансовата бариера като
се потърси допълнително частно финансиране.
Този проблем е твърде актуален както за
европейските, така и за българските университети.
От неговото разрешаване ще зависи в голяма степен повишаването на качеството на висшето образование
Съществен момент в реализацията на СОПКО
е оценката на постигнатото качество на обучение.
Прилаганият в това отношение инструментариум
включва три групи критерии: критерии за оценка на
специалност; критерии за оценка на учебна дисциплина; критерии за оценяване на преподавател.
Критерии за оценяване на специалност
• Съответствие на учебната документация с
университетските изисквания
• Съответствие на преподавателския състав
с университетските изисквания
• Съответствие на материалната база и финансовите ресурси с университетските изисквания
• Съответствие на информационната база с
университетските изисквания
• Организация и провеждане на учебния процес
• Форми, методи и средства за преподаване
и обучение
• Влияние на научната и изследователска
дейност върху качеството на обучение
• Изпити и резултати от обучение на студентите
• Студентска оценка за качеството на обучение по специалността
• Оценка на преподавателите за качеството
на обучение.
Критерии за оценяване на учебна дисциплина
• цели и очаквани резултати от обучението по
дисциплината
• учебно съдържание на курса
• преподаване и учене по учебната дисциплина
• ресурсно осигуряване на обучението
Критерии за оценяване на преподавател
• потенциал и мотивация на преподавателя за
постигане на качество на обучение
• качество на учебните дисциплини с участие
на преподавателя
• научноизследователска дейност със студентите
• оценка на студентите за постигнатото от преподавателя качество на обучението
• оценка на потребители за постигнатото от
преподавателя качество
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Важно значение за осигуряване на качествено обучение във висшите училища има поощряването и стимулирането на качеството чрез използване на морални и материални стимули както за
преподаватели, така и за студенти.
Като конкретни насоки за стимулиране на
преподавателите могат да се приложат: публикуване на най добрите преподаватели в web-страницата на факултета(или университета); публикуване рейтинга на всички преподаватели през оценъчния период; допълнително възнаграждение по решение на Академичния съвет (АС) и др.
Стимулирането на студентите би могло да се
насочи към: публикуване на имената и CV-данните на най-добрите студенти в страницата на университета и съдействие на академичните органи
за подходяща реализация; препоръка за стипендии
от фирми; парични възнаграждения по решение на
АС и др.
Някои виждания за качествено обучение в университетите
Предизвикателствата на изграждащото се европейско образователно пространство, отнасящи
се до подобряване качеството на висшето образование като основа за признаване на образованието,
мобилността на преподавателите и студентите и
достъпа до европейския пазар на труда изискват
широко сътрудничество в следните насоки:
1. Засилено сътрудничество при разработка
на програми за взаимно прилагане на механизми
за оценка и акредитация на висшите училища и преси всичко при подготовката на учебната документация(учебни планове, учебни програми) за институционална акредитация и акредитация по специалности(за България по професионални направления).
2. Сътрудничество в усвояване на опита на
европейските страни за използване на съвременни информационни технологии и компоненти на
дистанционното обучение.

3. Сътрудничество чрез контакти със сродни
висши училища в страната и Европа на равнище
преподаватели и студенти за създаване на европейско пространство за висше образование.
4. Сътрудничество при въвеждане на системата от образователни кредити в качеството на
средство за засилване на студентската активност
и мобилност.
В заключение следва да се отбележи, че успехът в работата за подобряване качеството на обучение във висшите училища може да бъде постигнат при условие, че се превърне в приоритет не
само за институционалното ръководство, но и за
всички членове на академичната общност.
Практическата реализация на системите за осигуряване на качествено университетско обучение е
изключително важна предпоставка за приобщаване на висшите училища към европейското пространство за висше образование като конкурентен пазар на образователни продукти.
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ABSTRACT
In Maastricht Contract (1992) they emphasize EU s ‘role of European Educational environment construction. The
features of European Educational Environment are mobility, diploma recognize, labor market admission. In the next
years they make some steps in idea of realization of European higher education environment.
In the report author analyses basic details of academic recognition as: European credits transfer system, diploma
recognition, European collaboration in education quality enhancement in fields of way of accreditation and evaluation.
They make also actions in academic institutions adopting towards in European collaboration in fields of accreditation
and Bulgarian higher education quality enhancement.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)
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ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЧУЖДИ
УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ
Десислава Серафимова
Икономически университет – Варна
Развитието на бизнеса и предстоящото присъединяване на страната ни към ЕС изискват българските организации да прилагат съвременни методи за управление в силно конкурентна среда. В последните години българският мениджмънт все по-често възприема популярни в чуждата практика управленски концепции. Целта на
доклада е да се аргументира необходимостта от обучение на персонала с оглед по-лесното и правилно въвеждане на подобни съвременни концепции и методи в управлението на нашите организации. За основа на изследването служи опитът на три български организации при въвеждане на един от известните в чуждата практика
методи за управление на дейностите и разходите – методът АВМ (Activity-Based Management) и свързаната с
него система за калкулиране на разходите въз основа на дейностите – системата АВС (Activity-Based Costing). За
доказване на авторовата теза се съпоставят данни, получени по време на обучение на персонала в трите фирми
и информация от широк брой литературни източници, изследващи ключовите фактори за успех при въвеждане
на метода АВМ и системата АВС в практиката.
ing).

Ключови думи: обучение на персонала, метод АВМ (Activity-Based Management), АВС (Activity-Based CostKey words: Staff Training, Activity-Based Management, АВС (Activity-Based Costing).

Формулиране на проблема
Отношенията на съперничество между организациите се изострят в резултат на усложняващата се бизнес среда, нарастващата интензивност на
конкуренцията и тенденциите към глобализация на
бизнеса. Необходимостта от възприемане на съвременни концепции и методи в управлението на
българските организации се предопределя и от
предстоящата евроинтеграция. В последните години българският мениджмънт все по-често възприема популярни в чуждата практика управленски методи и техники. Един от съвременните методи, който
се прилага в теорията и практиката на развитите
страни и тепърва навлиза управлението нашите
организации, е методът АВМ (Activity-based Management – управление въз основа на дейностите) и
свързаната с него система за калкулиране на разходите – АВС (Activity-Based Costing). Методът
АВМ се основава на по-нататъшното развитие на
класическата вече концепция за “веригата на
стойността” на М. Портър и е логическо продължение на концепциите за тотално управление на
качеството и реинженеринг на бизнес процесите.
Успешното прилагане на подобни съвременни управленски методи и техники изисква адаптирането им към условията на бизнес средата у нас
и съобразяване с особеностите на конкретната
организация. От друга страна обаче нашите мениджъри могат да се възползват от чуждия опит за

преодоляване на трудностите при въвеждането им
– практиката на западно-европейските и американските компании. Обобщаването на чуждия опит и
информацията от различни литературни източници,
разглеждащи отделни методологически въпроси на
прилагането на тези методи, ни дава основание да
формулираме тезата, че един от ключовите фактори за успех при въвеждане на съвременни управленски практики е обучението на персонала.
Целта на разработката е да се очертаят проблемите, които срещат българските мениджъри при
въвеждане на един от известните в чуждата практика методи за управление на дейностите и разходите – методът АВМ и свързаната с него система
за калкулиране на разходите – АВС. В резултат на
това и въз основа на опита на западноевропейски и
американски компании при внедряването на метода да се очертаят насоки за преодоляване на тези
трудности чрез обучение на персонала на българските организации.
Въвеждане на метода АВМ (Activity-Based Management) и системата АВС (Activity-Based Costing) в българската практика
Методът АВМ (управление въз основа на
дейностите) добива популярност в средата на 80те и началото на 90-те години в САЩ и западноевропейските страни. За негови основоположници се
считат американските професори Р.Купър и
Р.Каплан (1988)1 . Възникването на метода е ре-

1 Р. Купър – професор по мениджмънт в центъра по мениджмънт на П. Дракър в Claremont Graduate
School. Р. Каплан – професор по счетоводство в Harvard Business School. Вж: [7, р.93-103]

462

Десислава Серафимова

зултат на комбинираните усилия на университетски преподаватели, консултантски фирми и водещи
американски и европейски компании2 . Той е създаден с цел подобряване на информацията за организационните дейности и разходи, при вземане
на управленски решения в изострящата се конкурентна среда.
Създателите на метода АВМ са силно повлияни от японската управленска практика през 80-те
години на ХХ век3 . Интересът към нея първоначално е провокиран от П. Дракър, в резултат на
неговото изучаване на японския бизнес, започнало
още от 1959 година [10, р. 27]. В последствие, Р.
Купър (1994, 1995) обобщава резултатите от своето 5-годишно проучване на практиката по управление на разходите в Япония в поредица от публикации. В тях той формулира тезата, че методът
АВМ и стратегическото управление на разходите
са средствата, чрез които съвременните организации могат да подобряват конкурентната си позиция
в глобалната икономика.
Възприемането на метода АВМ в българската бизнес практика е аналогично на проследената
историческа логика на възникването му в САЩ и в
западноевропейските страни. Методът е въведен
първо от някои големи промишлени, приватизирани от чужди инвеститори предприятия (напр.
“Солвей Соди” – Девня, 1998 г.). Днес се обсъждат възможностите за използването му в сферата
на социалните дейности и по-конкретно в здравеопазването (апробиран в “Стоматологичен център
1 – Варна”, 2003), а също и в други области на
публичния сектор [2, стр. 103-115]. От 2005 г. методът АВМ, и по-конкретно свързаната с него система за калкулиране АВС, се прилагат и в “Български пощи” ЕАД.
Методът АВМ се основава на анализ и проектиране на дейностите чрез проследяване на цялостния процес по създаване на стойност за клиента.
Акцентира се върху схващането на отделните
дейности като фактори-причини, предизвикващи разходи и обосноваване на извършването им в случаи,
които допринасят за увеличаване на стойността за
потребителя [11].
Съществено място в метода АВМ заемат усилията за по-точно пресмятане на себестойността
чрез следване на връзката “разходи за ресурси –
разходи за дейности – разходи за продукта/

услугата”. В нея се отразява схващането, че дейността потребява ресурси, а продуктите и клиентите
потребяват дейности. В основата й лежи използването на системата за калкулиране на разходите
АВС (Activity-based Costing). Някои аспекти, свързани с прилагането й в български организации са
описани в публикациите на наши автори [1].
Нашата теза е, че не е достатъчно управленските усилия да се ограничават само в стремеж
към по-точно пресмятане на разходите. Необходимо е българските мениджъри да продължат в посока на цялостния метод за управление въз основа
на дейностите (АВМ). Идеята е, че по-точното калкулиране ще има ефект само ако цялата система
(т.е. и двете й части – управлявана и управляваща)
е рационално проектирана. В противен случай, създадените предпоставки за по-точно пресмятане на
разходите ще отразяват установените начини за
работа, без това да води до бъдещи подобрения.
Целта е да се създаде цялостно виждане за разходите в организацията и за насочване на ресурсите
към дейности, водещи до увеличаване на стойността за клиента. В метода АВМ това става чрез свързване на дейностите в мрежа и изграждане карта
на процеса [6].
В специализираната литература съществуват
публикации за същността на метода АВМ и за възможностите той да подпомага процеса на вземане
на различни управленски решения. Съществуват и
публикувани изследвания, които извеждат необходимия инструментариум за неговото адаптиране и
прилагане в управлението на организации от различни отрасли и сектори (напр. в промишлени
предприятия, в сферата на финансовите услуги, в
здравеопазването и др.). Липсват обаче публикации,
предлагащи конкретни насоки за улесняване на неговото възприемане и намаляване на съпротивата
срещу промяната в утвърдените управленски практики чрез обучение на персонала. Това наложи необходимостта от по-конкретно изследване на този
аспект от процеса на внедряване на метода в нашата практика.
В резултат на нашите проучвания за възприемане на метода АВМ и системата АВС в български организации се очертаха следните основни
предимства:
• Методът АВМ допринася за подобряване на
информационната обезпеченост при вземане на уп-

2 Напр.: Bain &Co. and Boston Consulting Group, KPMG, John Deere, Caterpillar, Hewlett-Packard.
3 Вж напр. схващането на Brinker B. [5, р. 4]. Авторът изказва тезата, че през 50-те и 60-те години на ХХ
век японските мениджъри енергично възприемат инструментите и техниките за управленска отчетност, които са
разработени в САЩ в началото на века. По подобен начин през 80-те и 90-те години американските мениджъри
анализират, водят дебати и възприемат японската управленска практика.
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равленски решения за конкурентно позициониране
като обогатява традиционни техники като: очертаване на конкурентните профили в бизнеса, “критичните фактори за успех” SPACЕ-анализ на
позициите, GAP analysis и др.
• Използването на АВМ-модел дава възможност за създаване на конкурентни предимства в управлението на дейностите, които са по-трудни за
имитиране от конкурентите.
• Чрез прилагане на системата за калкулиране АВС организациите прецизират информацията
за своите разходи по конкретни обекти – продукти,
клиенти, дейности, разходни центрове и др. Това,
от своя страна, е предпоставка за подобряване на
информационната обезпеченост при вземане на управленски решения за ценообразуване на продуктите и услугите, за определяне на разходите по
клиенти, за управление на разходите по разходни
обекти, за търсене на конкурентни предимства в
дейностите.
Трудности при възприемане на метода авм/авс в
българската бизнес практика
Практическото приложение у нас на метода
АВМ за управление на дейностите и разходите и
свързаната с него система за калкулиране въз основа на дейностите АВС срещат следните основни
трудности:
Първа група – трудности, свързани с традиционната съпротива на персонала при въвеждане
на промяна:
• Съпротива на персонала при въвеждане на
нови управленски практики (АВМ и АВС) поради
страх от неизвестното.
• Проблеми, произтичащи от специализацията на персонала. Безспорно, тя има множество
предимства, но едновременно с това води и до “затваряне” на специалистите в собствената им проблемна област. В резултат на това те прекарват повече време със специалисти от собствената сфера,
отколкото с хората, потребяващи услугите им.
Същевременно специалистите свикват с наложилия се начин за изпълнение на работата и не са
склонни да променят утвърдилата се практика. Поконкретно по отношение на въпроса за управление
на разходите това рефлектира и върху неефективно планиране на необходимите ресурси и разходи
за бъдещата дейност, защото те се разглеждат като следствие от извършваната в миналия период
работа.
• Проблеми, произтичащи от необходимостта да се възприеме интердисциплинарен подход за
управление на разходите и тяхното интерпретиране съобразно функционалната специализация на
труда, наложило понастоящем като най-популярна
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счетоводната гледна точка. Обратно на подобна
практика, в метода АВМ целта е към дейностите и
разходите да се подходи кросфункционално, излизайки отвъд тясното им третиране от гледна точка
на отделните функционални области (счетоводство,
финанси, маркетинг, производство, снабдяване и
т.н.).
• Проектирането на АВМ-модел изисква набиране на широк кръг допълнителна информация
за дейността на отделните служители и подразделения на организациите. Това обаче често пъти се
възприема от персонала като опит за допълнително засилване на контрола върху дейността им,
прикрит зад идеята за въвеждане на нова управленска практика;
• В български организации, при които въвеждането на АВМ/АВС е съпроводено и със структурни промени и/или очаквани съкращения на
персонал, съществува страх, че ако служителите
не усвоят новите методи добре или публично изкажат въпроси и забележки към тях е възможно тези
техни действия да доведат до санкции. По този начин се възпрепятства необходимото сътрудничество на служителите при въвеждане на АВМ/АВС –
те се въздържат да изказват мнения, предложения
или въпроси.
Втора група – трудности, свързани с липсата
на традиции в българската бизнес практика за прилагане на някои утвърдени западноевропейски и
американски практики, които предшестват появата на метода АВМ и системата АВС:
• Липса на утвърдена практика у нас по прилагане на концепцията за непрекъснато усъвършенстване на дейността, чиито техники се използват и
в метода АВМ. Далечните корени на тази идея са в
концепцията “кайзен” (kaizen), която първо се заражда в Япония и след това добива популярност в
американската практика (под наименованието
“усъвършенстване на бизнес процеси”, Business
Process Improvement, BPI). Първоначално (в края
на 80-те години на ХХ век) тя се възприема поскоро като инструмент, способстващ намаляването на производствените разходи. По-късно (средата на 90-те години) се утвърждава като цялостна
управленска философия за непрекъснато усъвършенстване дейността на предприятието, посредством привличане на всички сътрудници – от висшия
мениджър до обикновения работник [9]. Нейната
основна цел е усъвършенстването на дейността на
цялата организация или на нейни отделни подразделения с помощта на вътрешни резерви, без привличане на крупни инвестиции отвън.
• Трудности, произтичащи от липсата на традиции в българската бизнес практика по прилагане
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на техники от т.нар. “традиционно управленско счетоводство”4 (в условията на “планова икономика”
у нас и в началото на прехода към пазарно стопанство). От една страна, някои от тези “традиционни” техники на управленското счетоводство служат като контрапункт при изграждане на съвременните АВМ/АВС модели. От друга страна обаче тези техники на управленската отчетност дават първоначален ориентир на служителите – какво в “старите” управленски отчетни системи ще се запази
и какво ще се променя (обикновено в англоезичната литература при описание на концепциите АВМ/
АВС се правят сравнения с традиционните техники
на управленското счетоводство).
• Наличие на по-голяма популярност на традиционните практики за управление на разходите
(свързани с непрекъснатото им минимизиране), които обаче водят до загуба на “стратегическа мощ”
и създават затруднения за бъдещото развитие на
организациите. В тази връзка у нас липсват традиции по прилагане и на концепцията “таргет-костинг”
(target costing). В основата й лежи схващането, че
наложилата се практика усилията за съкращаване
на разходите да започват след като продуктът вече
е разработен и се произвежда, не е достатъчно
ефективна. Необходимо е още при проектиране на
новия продукт да се осъществява превантивен контрол върху разходите за създаването му. За целта
предварително се определя целевата му себестойност в съответствие с изискванията на пазара.
За първи път се прилага в Toyota (1965 г). Популярност в англоезичните среди по маркетинг, производствен мениджмънт и управленска отчетност
добива едва след 1988 г. в резултат на публикацията на Т. Хиромото (1988) [8, рр. 4-7; 4, стр. 223].
Прилага се в значителна част от крупните японски
компании (като напр. Toyota, Nissan, Sony, Cannon)
и от известните американски и европейски компании (като Daimler/Chrysler, Caterpillar, Procter&Gamble и др.)
• Специфична трудност при практическото изграждане на АВС/АВМ модел в български органи-

зации е възникнала и в резултат на ползване на
информация от руска специализирана литература
и интернет-сайтове, посветени на руската практика по внедряване на АВМ/АВС. Характерно за тях
е, че в периода до 2002 г. е налице известно смесване на новите понятия АВМ/АВС с понятията на
използвания още през 50-те години на ХХ век функционално-стойностен анализ (ФСА). Някои български изследователи също използват за АВМ/АВС
разпространеното в руската научна литература наименование “функционално-стойностен анализ” [3,
стр. 208]. Други автори [4, стр. 222] свързват тълкуванието му с “функционално-стойностния инженеринг/анализ” на специалиста от General Electric
Л. Майлс, предложен още в годините след Втората
Световна война. Тези постановки не отговарят на
същността на концепциите АВМ и АВС и внасят
допълнително затруднение по внедряването им в
нашата практика.5
Трета група – трудности, свързани с техническото въвеждане на метода в български
организации:
• На този етап, българските организации, които желаят да прилагат АВМ-модел е необходимо
да закупят програмен продукт (или негова демоверсия), защото все още няма разработени български програмни продукти. По-големите наши организации ползват софтуер за прилагане на АВМ,
разработен от големи консултантски къщи или счетоводни фирми (напр. KPMG; SP-SAP; Deloitte &
Touche; Price Waterhouse). Малките организации
се ориентират към програмни продукти за АВМ,
разработени от независими софтуер-доставчици
(напр. ICMS; ABC Technologies; QPR Ltd.; Hyperion
corporation; Sapling Corporation).
• За да се прилага специално в практиката на
български лечебни заведения е необходимо да се
направят методологични уточнения при дефиниране на дейностите с оглед съобразяването им с използваните планово-отчетни единици в различните
здравни сектори.

4 Традиционното управленското счетоводство (управленската отчетност) добива популярност в САЩ и
развитите европейски през 50-те години на ХХ век. В съвременните динамични и силно конкурентни условия
обаче неговите методи изискват доразвитие и усъвършенстване. Поради това в началото на 90-те години на ХХ
век вече се зараждат съвременните концепции за управление на разходите (Cost Management), едни от които са
АВМ/АВС.
5 Класическият функционално-стойностен анализ (ФСА) се основава на идеята за непрекъснато усъвършенстване на продуктите, производствените технологии и организационно-управленските структури. Негова
основна цел е достигането на най-добри потребителски свойства на продуктите при едновременно снижаване на
производствените разходи. Поради това в англоезичната литература понятията “стойностен анализ”, “стойностно проектиране” и “стойностен инженеринг” се свързват най-често с усилията за усъвършенстване на продуктите и прилагането им на етапа “проектиране на нов продукт”. За основоположник на идеята за ФСА се приема
Лоурънс Майлс от General Electric (1947). Популяризирането на този метод в руската практика се свързва с
работата на Юрий Соболев в Пермския телефонен завод (1949). [12].
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• Практическото прилагане на АВМ-модел
изисква набиране на допълнителна информация за
изпълнението на дейностите, за направените разходи по място на възникване. Този проблем се свързва с поведенските аспекти при управление на
дейностите и съпротива на част от персонала. Тя е
продиктувана от необходимостта да се попълват
допълнителни справки за набиране на информацията при проектиране на АВМ-модела.
Преодоляване на трудностите при въвеждане на
метода АВМ в българските организации чрез обучение на персонала
Данни от наши анкетни проучвания и конкретни наблюдения по време на провежданите обучения в три организации, внедрили АВМ/АВС (“Солвей-Соди”, “Стопатологичен Център 1 – Варна” и
“Български пощи” ЕАД) кореспондират с описаните в чуждестранните източници данни за съпротива при въвеждане на АВМ. Около половината от
анкетирания персонал (52%) заявява склонност да
сътрудничи при набиране на допълнителната информация, необходима за въвеждане на АВМмодел. Такава склонност заявяват най-вече хора,
заемащи ръководни постове от средното и висшето ниво на управление. Това е логично от гл.т. на
естеството на управленските решения, които вземат тези ръководители и необходимостта от подробна информация за дейностите и разходите по
различни обекти (продукти, клиенти, звена).
Ръководителите от най-ниските нива на управление, както и обикновените изпълнители обаче не
заявяват висока склонност да попълват допълнителни справки за изпълнение на дейностите и
разходите, които са необходими за въвеждане на
АВМ-модела. Това означава, че за да бъдат привлечени в процесите по проектиране на АВМ-модели в отделните организации е необходимо да се
повиши тяхната мотивация. Освен традиционните
материални стимули, мотивацията им може да бъде повишена чрез обучение и демонстрации на предимствата на АВМ-модела при планиране и организиране на тяхната работа.
Възможни решения на очертаните проблеми
при прилагане на АВМ/АВС модели в практиката
на българските лечебни заведения чрез провеждане на обучение на персонала могат да се търсят в
следните насоки:
За решаване на проблемите, свързани със
съпротива на персонала при въвеждане на нови управленски практики (АВМ и АВС) и трудностите,
произтичащи от функционалната специализация на
труда, е необходимо:
• В началната фаза на обучението на персонала да се акцентира върху значимостта на налич-
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ната квалификация и натрупания опит на персонала до момента. Те да се представят като необходимата база, без която би било невъзможно успешното въвеждане на новите управленски практики.
• Да се опишат проблеми, които са срещали
други организации (и чуждестранни, и български)
при внедряване на метода АВМ и системата АВС
в практиката. По този начин, от една страна се създава възможност за намаляване на напрежението
от неизвестността на “новото” и от друга страна –
възможност да се почерпи от чуждия опит.
За преодоляване на трудностите, свързани с
несигурността в целите на въвежданите нови практики и опасенията за усилване на контрола, е
удачно:
• Обучението на персонала да се провежда
от външни специалисти (консултанти от академичните среди или специализирани консултантски
фирми).
• Външните консултанти да обърнат специално внимание на необходимостта от въвеждане на
новите управленски практики в българския бизнес
и конкретно в дадената организация. По този начин
към аргументацията на висшите мениджъри на организацията за необходимост от новите управленски методи ще се добави и гледната точка на външния консултант.
Разрешаването на проблемите, свързани с
липсата на традиции в българската бизнес практика за прилагане на някои утвърдени западноевропейски и американски концепции, които предшестват появата на метода АВМ и системата АВС,
изисква:
• Да се даде кратка историческа справка за
причините за възникване на новите методи и кръгът от проблеми, които те решават.
• Новите методи да се съпоставят с методи и
техники, които са познати и се използват понастоящем от персонала. При характеризирането на метода АВМ/АВС да се акцентира върху възможността за предоставяне на по-пълна и прецизна информация за фирмените разходите по отделни
продукти, услуги, процеси, дейности, подразделения и т.н. Тези резултати да се обвържат с процесите по вземане на стратегически управленски решения за развитие на организацията и решения за
ценообразуване по продукти, за балансиране на
продуктовия микс, за издръжка на основните и спомагателни звена и др.
• Да се илюстрират с кратки примери предимствата на новите методи (АВМ/АВС).
• За преодоляване конкретно на трудностите,
произтичащи от липсата на традиции в българската бизнес практика по прилагане на т.нар. “тради-
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ционно управленско счетоводство” е удачно обучението на персонала да започне с кратко характеризиране на техниките от традиционното управленско счетоводство, съпоставянето им с техниките
на обикновеното счетоводство и на тази основа впоследствие да се представят АВС/АВМ.
Насоки за преодоляване на трудностите, свързани с техническото въвеждане на метода в български организации:
• Необходимо е да се изясни ролята на персонала за ефективното въвеждане на АВМ/АВС метода чрез сътрудничеството му при провеждане на
анкетите за изграждане класификатора на дейностите, за определяне на разходоопределящите фактори и за дефиниране съдържанието на дейностите.
• Използването на програмен продукт на чужд
език е доста трудоемко, от гледна точка на необходимостта цялата информация, която се въвежда
в него да е на съответния език (най-често – английски). Този проблем е технически и би могъл да се
разреши. Според нас, едната възможност е да се
добавят допълнителни модули в настоящите информационни системи на организациите. Следвайки
чуждата практика (напр. опитите в руски организации), те могат да се базират на използването на
EXCEL или ACCESS. Другата алтернатива е да се
закупят индивидуални версии на чужди продукти,
проектирани на български език, каквато е практиката в големите производствени предприятия.
• Специално за въвеждането на АВМ/АВС в
сферата на здравеопазването се налага да се направят методологични уточнения при дефиниране на
дейностите с оглед съобразяването им с използваните планово-отчетни единици в различните здравни сектори. В стоматологичния сектор решението
на този проблем е най-лесно поради наличието на
установения от 1991 г. класификатор на стоматологичните дейности. Прилагането на АВМ-модел в
практиката на извънболничната помощ за диагностично-консултативни центрове (ДКЦ) би било доста
близо като логика до прилагането на АВМ-модела
в стоматологичните центрове. Причината за това е
наличието на подобни структури в двата вида лечебни заведения – за основна дейност (приемни
сектори), за параклинична дейност (лаборатории),
за поддръжка (стопанска част) и администрация.
Другото подобие е прилаганата планово-отчетна
единица (преглед при специалист), а не клинични
пътеки, както е в болничния сектор. Прилагането
на АВМ-модел в болничното обслужване обаче е
необходимо да бъде съобразено както с прилаганите методи за финансиране (отношенията с
НЗОК), така и с използваната планово-отчетна
единица. В момента тя е клинични пътеки, а се очаква да се въведат диагностично-свързаните групи

(ДСГ).
• В обучението на персонала да се характеризира чуждата практика по създаване на “малки
групи за усъвършенстване на дейността”, чиято основна функция е да генерират предложения към
мениджмънта за възможни решения на налични
проблеми, да предлагат насоки за усъвършенстване на дейността.
• Да се разясни фирмената политика за материални и нематериални поощрения на
сътрудниците, които активно вземат участие в практиката по усъвършенстване на дейността и внедряването на АВМ/АВС.
В заключение, въвеждането на чужди управленски практики в българските организации е продиктувано от усилването на конкурентните отношения в бизнеса, бързите обновления в телекомуникационния отрасъл и сферата на компютърните
технологии, както и предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз. За да бъдат
конкурентоспособни българските организации в тези условия е необходимо да възприемат и прилагат съвременен инструментариум за вземане на
управленски решения в силно конкурентна среда..
Специфични са и трудностите, които съпътстват
процесите по внедряване на съвременни чужди управленски практики в нашите организации. Един от
най-важните фактори за тяхното преодоляване и успешното внедряване на новите управленски концепции и методи в българската бизнес практика е обучението на персонала.
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ABSTRACT
The business development and the future accession of our country to the European Union require from the
Bulgarian organizations to apply contemporary methods of management within a highly competitive environment. In
the last years the Bulgarian management has increasingly adopted management conceptions that are popular in the
foreign practice. The purpose of the report is to reason the necessity of staff training in view of the easier and correct
introduction of such modern conceptions and methods in our organizations’ management. A base of the study is the
experience three Bulgarian organizations have in introducing methods of activity and cost management famous in the
foreign practice – the ABM (Activity-Based Management) and АВС (Activity-Based Costing). In order to prove the
author’s thesis are compared facts obtained during the staff training in these three companies, and the information from
a large amount of literary sources discussing the key factors for success in introducing the ABM and АВС into practice.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)
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WEB-БАЗИРАНА СИСТЕМА, ПОДПОМАГАЩА ОБУЧЕНИЕТО ПО
“ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ” 1
Галина Илиева, Минко Сандалски
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – Пловдив
В работата са описани функционалните възможности на създадения Web-сайт за е-обучение по дисциплината “Електронна търговия”. Лекционният материал е представен в хипермедиен формат. Модулът за изпитване
и оценяване на придобитите знания генерира варианти изпитни тестове като използва различни алгоритми за
избор на следващ въпрос и наредба на възможните отговори. Частта за статистическа обработка на системата
предоставя информация за степента на усвояване на всеки раздел от учебния материал.
Резултатите от проведените експерименти са доказателство, че модернизирането на процеса на обучение
чрез съвременните информационни технологии повишава неговото качество и ефективност.
Web-базираната система за обучение по “Електронна търговия” е носител на Поощрителна награда от
Националния конкурс за е-съдържание във висшите училища, проведен от МОН и МТС през 2005 г.
Ключови думи: електронно обучение, електронна търговия
Key words: electronic learning, electronic commerce

1. Основни характеристики на е-обучението
1.1 Същност и особености на е-обучението
Според речника на Американското общество
за обучение и усъвършенстване (American Society
for Training & Development, ASTD) терминът електронно обучение (е-обучение, e-Learning) означава
съвкупност от приложения и процеси като Web-базирано обучение, компютърно-базирано обучение,
виртуални класни стаи и др. То обхваща всяка форма на обучение, свързана с доставка на учебно
съдържание, взаимодействие между обучаващ и
обучаван или улесняваща учебния процес посредством Интернет, Интранет/Екстранет (LAN/WAN),
аудио- и видео-записи, сателитно предаване, интерактивна телевизия, CD-ROM и др.[1]. Терминът
“компютърно базирано обучение” се използва от
средата на 80-те години на миналия век и означава
обучение чрез компютър с прилагане на интерактивни технологии. Използването на мултимедия
предполага, че обучението е оптимизирано за трите стила на учене: слухов, кинестетичен и визуален
[2]. Следователно, е-обучението е подход за улесняване на процеса на обучение и повишаване на
неговото качество чрез компютърните и комуникационните технологии. Могат да се използват персонални компютри, CD-ROM устройства, цифрова
телевизия, PDA-устройства, мобилни телефони.
Комуникационните технологии правят възможен
достъпът до Интернет, електронната поща, дискусионните форуми, groupware (софтуер за съвместна работа на множество потребители) и системите за групово обучение.

Някои автори смятат, че е-обучението е инструмент за подобряване на ефективността на учебния процес поради лесното му използване и факта,
че скоростта на обучение се задава от обучавания.
Според друго разпространено схващане разработчиците на софтуер за е-обучение концентрират своите усилия върху доставката и съдържанието на
курсовете вместо да предоставят по-широк набор
от образователни услуги. Съществуват и критики
към е-обучението поради липсата на непосредствен контакт с преподавателя. Този факт се отразява негативно на обучаваните, които желаят да бъдат обект на персонално наблюдение и да получават индивидуални наставления. Възниква въпросът
дали от философска гледна точка процесът е образователен или не. Този недостатък обаче може
да бъде преодолян чрез съвременен софтуер за
Web-конференции.
1.2 Форми на е-обучение
Съществуват различни признаци за категоризиране на формите за е-обучение, например
според:
- подход, използван за обучение – бихейвиоризъм, когнитивизъм, конструктивизъм;
- начин на преподаване: online обучение, смесено обучение;
- начин на доставка на учебното съдържание:
синхронно, асинхронно, съвместно и др.
В съвременните системи за е-обучение при
проектирането на учебното съдържание се взимат
предвид и трите подхода за обучение. Поведенческите стратегии се използват, за да се определи

1 Разработката е част от проект на тема “Изграждане на интегрирана платформа за online хетерогенни
пазари”, финансиран от НИМП към ПУ ”П.Хилендарски” съгласно договор №05И58/21.03.2005 г.
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какво да се учи, когнитивните стратегии дават отговор на въпроса как да се учи, а контруктивистките стратегии посочват защо да се учи. Формата
online обучение предполага наличие на връзка с глобалната мрежа Интернет. При смесеното обучение софтуерните ресурси се комбинират с човешко взаимодействие (отдалечено или локално, посредством компютър – чрез e-mail или chat или без
компютър – лице в лице или по телефона) или се
прилага смесване на софтуерни и други образователни ресурси – телевизия, радио, книги и др.)
Асинхронната форма на обучение използва технологии като blogs, wikis и дискусионни групи. Обучаваните участват в процеса на обучение, избирайки сами подходящото време за това. При синхронните дейности се използват съвместно chat—сесия,
виртуална класна стая и др.
1.3 Тенденции при разработването на софтуер
за е-обучение
Много от съвременните разработки на системи за е-обучение подпомагат преподавателите от
методическа гледна точка: Те акцентират върху
подготовката, консултирането и усъвършенстването
на процеса на преподаване. Друг подход предполага създаване на обучаващи обекти за многократна употреба. Обучаващите обекти са цифрови или
не-цифрови същности, който могат се използват
или адресират многократно в процеса на обучение
[3]. Те представляват контейнери на знания, включващи набор от съответни ключови думи или други
мета-данни, и се записват в XML-формат. Съхраняват се в база от данни като курсовете, създадени с тях, представляват последователности от обучаващи обекти. Някои разработчици насочват усилията си към взаимодействието и съвместната работа на участниците в процеса на обучение. За тях
съдържанието на курсовете не е от първостепенно
значение и често то се генерира от самите
обучавани. Пример за подобна система за управление на курсове е Moodle. Тя осъществява на практика идеите на конструктивистката школа от теорията на обучението. Тук обучаваните придобиват
знания в хода на дискусии и по този начин развиват
своята мисловна дейност. Последният подход е
свързан със създаването на управляеми среди за
обучение (Managed Learning Environment). Това са
виртуални среди за обучение (Virtual Learning Environment), в комбинация с управляема информационна система (Managed Information System), обхващащи всички аспекти на процеса на обучение.
Отделните теми в курсовете се представят в мултимедиен формат и са организирани под формата
на Web-сайт. Основно предимство на този начин
на работа е интерактивността, която се реализира
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чрез употребата на хипервръзки. Освен това използването на езика HTML гарантира преносимост на
средата върху различни платформи [4]. Считаме,
че оптималният вариант за online курс по дисциплината “Електронна търговия”, е създаването на управляема среда за обучение, тъй като по този начин учебният материал лесно се трансформира в
цифров вид. Използва се смесената форма на еобучение, тъй като тя предоставя най-добрата възможност за преход от учебната зала към електронен вариант на курса. Материалите от курса са достъпни в Интернет в режим 24/7, интерактивни, гъвкави и лесно се актуализират. Контролът и оценяването на обучаваните са автоматизирани.
Реорганизирането на учебния процес ще послужи
като нагледен пример за реинженеринг на дейността - процес, чрез който фирмите осъществяват
прехода от конвенционална към електронна
търговия.
2. Изграждане на web-базирана система за Е-обучение по Електронна търговия
2.1 Цели, поставени пред системата
Цел на разработката е изграждането на цялостна online система за обучение и оценяване на студентите на ФИСН при ПУ ”П.Хилендарски” по дисциплината “Електронна търговия”, която:
- подпомага процеса на обучение и оценяване
чрез предоставяне на online достъп в реално време;
- увеличава качеството и ефективността на
преподаване като използва свободен режим на
обучение;
- интегрира съвременните технологии, изучавани в курса, в процеса на преподаване;
- предлага ефективни инструменти за смесване на мултимедийна информация при представяне на учебното съдържание;
- използва обективен метод за оценяване, който
подобрява релевантността на подготовката на студентите към изискванията на глобалното информационно общество.
Задачите, които трябваше да се решат при изграждането на системата, бяха следните:
• проектиране на структурата на сайта (съдържание, потребителски контроли), моделиране на
страниците, избор на подходящ дизайн (цветове,
шрифтове), подбор на графични елементи, селекция на самостоятелни елементи (търсене в сайта
и Web, форум, книга за гости);
• избор на подходящи инструменти за реализация и асемблиране на сайта;
• лесно и удобно администриране на различни видове потребители: студенти, преподаватели,
асистенти и на материалите за курса и тестовете;
• възможност за модифициране на образова-
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телните материали и структурата на сайта, предоставяне на различни стилове за обучение чрез
разнообразна по форма мултимедийна информация – текст, графики, диаграми, аудио, видео файлове и др.;
• реализация на модул за текущи проверки на
знанията чрез тестове и автоматичното им оценяване с възможности за настройка на общите им
характеристики;
• изграждане на цялостна платформа за унифицирано съдържание на електронни курсове.
Поставените цели и задачи пред системата
могат да се решат успешно, ако се приложи
подхода, свързан с изграждане на управляема среда за обучение. Той предполага създаване на адаптивна и гъвкава система за обучение с възможност
за настройки, съобразени с предпочитанията на
потребителите.

2.2 Платформа за разработка на системата
За реализация на системата е предложена
трислойна клиент-сървър архитектура (Фигура 1).
Използвани са операционната система MS Windows
XP, Web-сървърът MS Internet Information Server
(MS IIS) и СУРБД MS Access 2000. За Web-сървър е предпочетен MS IIS поради неговата устойчивост и простота на настройване и поддръжка.
СУРБД MS Access 2000 отговаря на поставените
технически изисквания. Тя предлага удобна визуална среда за работа с бази от данни и поддържа
цялостния процес, свързан с детайлното планиране и реализация на заданието:
• определяне на предназначението и областта на приложение на настоящата база от данни;
• решаване какви таблици ще съдържа базата от данни и какво ще е тяхното съдържание;
• дефиниране на връзките между отделните
таблици.

Релационна база от
данни – MS Access

Сървър за Web - IIS

Модул за обучение

Модул за оценяване
на знанията

Административен
модул

Модул за
стат.обработка

Middleware - ASP

Браузър за Web

Фигура 1 Архитектура на системата

Фигура 2 Блок схема на системата

Програмната система функционира в средата на Internet Information Server, където са разположени и съответните middleware .asp файлове.
Освен системните средства, които осигурява IIS,
не е необходимо инсталирането или зареждането
на допълнителни софтуерни библиотеки, компоненти и др. Предимство на използваната трислойна архитектура е, че за разлика от класическата двуслойна клиент-сървър архитектура, при трислойната има още едно допълнително логическо разделение между кода за потребителския интерфейс
(формиращ входа и изхода с потребителските форми за въвеждане на данни, справки, екрани за заявки и др.) и кода, свързан с обработката и управлението на данните. В случая като междинен слой
е изграден набор от asp модули, които от една страна взаимодействат със системата за управление
на релационната база данни, а от друга осигуряват
приемането, обработването и генериране на съответния отговор на постъпващите от клиентската
част (браузера) заявки.

2.3 Структура на системата за web-базирано обучение
Системата се състои от четири взаимно свързани модула: Модул за обучение, Административен
модул, Модул за тестване и оценяване на знанията и Модул за статистическа обработка и изготвяне на справки. Функционалните модули на системата и връзките между тях са показани на Фигура
2.
Модулът за обучение организира и визуализира учебното съдържанието. Основните въпроси,
на които трябваше да се отговори при изграждането на съдържанието бяха следните:
За кого е предназначено електронното
съдържание? Целевата група обхваща студентите
от специалности Международни икономически
отношения, редовна форма на обучение и
Маркетинг, редовна и задочна форма на обучение,
Макроикономика, редовна форма на обучение за
образователно-квалификационна степен:
Бакалавър по Икономика с основно образователно
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направление Социални, стопански и правни науки
във Факултета по икономически и социални науки
на ПУ “П.Хилендарски”. Допълнителната целева
група се състои от всички, които се интересуват от
правенето на бизнес в Интернет: мениджъри,
търговци, софтуерни специалисти и др.
Какво трябва да бъде изучено? Обучаваните
трябва да овладеят основните принципи, същността и характеристиките на електронния бизнес и съвременните Интернет технологии като фундамент
за реализацията на електронната търговия; да познават моделите на електронния бизнес и формите
на проявление на електронната търговия; да ползват техники за достъп до ресурсите и услугите на
мрежата, да се различават техните характерни особености и начин на използване, да се прилагат на
практика правилата за делово общуване в Интернет
и т.н.
Как да се организира учебния материал?
Хорариумът на курса е сравнително малък - 15/
15 учебни часа лекции/семинарни упражнения и

материалът е разпределен в 10 online лекции съобразно учебния план за дисциплината. Всяка лекция е представена под формата на мултимедийна
презентация. В рамките на всяка лекция са предвидени offline или online демонстрации, наблюдения,
практически занятия и въпроси за самоподготовка
(Фигури 3 и 4).
За представяне на учебните материали са използвани MS PowerPoint, HTML, DHTML и множество мултимедийни файлове. Модулът за обучение
изисква от преподавателите ефективно използване на новите информационни технологии за постигане на високи академични стандарти. Те трябва
да подберат и публикуват на сайта подходящи образователни материали по изучаваните теми, да
изследват и оценят полезността на модула за обучение и вземат предвид направените изводи в следващите версии на системата. Студентите ползват
модула за обучение в свободен режим – началото,
краят и продължителността на заниманията се из-

Фигура 3 Главната страница на сайта

Фигура 4 Учебният материал е разпределен в
10 теми

Фигура 5 Страница за вход в административния
модул

Фигура 6 Функционални възможности на
административния модул
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Фигура 7 Добавяне на нов студент

Фигура 8 Добавяне на нов тест

бират от обучаемия. Модулът дава възможност за
избор на учебни материали, съответстващи на нивото на знанията и интересите на студента.
Студентите сами задават скоростта , с която ще
се обучават. Възможността за самостоятелна работа с модула стимулира процеса на търсене на
релевантна информация чрез хипервръзки и формира у студентите персонална отговорност за обучението им
Модул за администриране на системата
Административният модул предлага следните функционални възможности: Регистриране на
курс; Регистриране на тест; Регистриране на студент и Статистика за обучението и тестовете. Достъпът до него е защитен с парола. На Фигура 5 е
представена страницата за вход в административния модул. Неговите функционални възможности
са показани на Фигура 6 на Фигура 7 е визуализирана страницата за добавяне на нов студент, а на
Фигура 8 – страницата за добавяне на нов тест.
Модул за тестване и оценяване на придобитите знания
Преподавателят трябва да получава непрекъснато сведения за това как обучаваните възприемат
и усвояват учебния материал, за да може да управлява хода на процеса на обучение. За обезпечаване на контрол на знанията и успеваемостта е необходимо средство за измерване на знанията. За
целта е разработен специален модул за работа с
тестове. Тестовете са вид групови задания, позволяващи оперативен контрол върху степента на усвояване на знанията и придобиването на имения и
навици. Чрез тях се създава обратна връзка, позволяваща да се реализира управление на процеса
на обучение. Съществува огромно разнообразие от
системи за тестове, но не всички удовлетворяват
различните параметри, които трябва да притежава
една система за тестване в образованието.
Разработената тестваща система е предназ-

начена за контрол на знанията независимо от формата на обучение. Тя представлява програмен
модул, чрез който специалист от дадена предметна област създава тема от областта и съответен
предметно-ориентиран тест. Всеки тест е последователност от произволен брой въпроси и произволно количество отговори към тях. Количеството
теми, тестове и въпроси в системата е практически неограничено. Администраторът на теста следва обаче изрично да зададе броя въпроси, които
ще се поставят на изпитвания. Контролът на знанията се реализира чрез поставянето на въпрос и
изброяване на няколко варианта на отговор като само един от посочените варианти отговори е правилен. Броят на вариантите за отговор е практически неограничен. Допустимо е вмъкване на графични изображения, аудио, видео файлове и други
обекти, поддържани от стандартите на W3C. Всички
изпитвани получават еднакво количество въпроси
без да се отчита коректността на вече дадените
отговори. Въпросите се избират случайно като се
избягва повторението и се запазва хронологичната
им последователност.
Модулът за тестване и оценка предлага лесен и удобен интерфейс, реализиран чрез стандартния GUI на MS Windows. Разработването на тестовете и тестването може да се извършва от произволен компютър в глобалната мрежа. Студентът
избира теста, който желае да направи (Фигура 9).
Тестването се извършва в диалогов режим, т.е. в
режим на права и обратна връзка. Машината “задава” въпрос, визуализирайки го на екрана, потребителят отговаря чрез клавиатура или мишка. На
екрана се визуализират броя въпроси, на които е
отговорено до момента, и броя въпроси до края на
теста (Фигура 10). Тази информация позволява на
изпитвания да се концентрира максимално върху
теста, без да се отвлича неговото внимание.
Студентът посочва един правилен отговор от мно-
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жеството посочени отговори. Оценката се получава автоматично след приключване на теста (Фигура
11). Броят на получените правилни отговори определя нивото на знания на тествания като за формиране на оценката се прилага формулата:

Оценка = 2 + 4 *

брой _ правилни _ отговори
.
брой _ зададени _ въпроси

Налице е и достъп до информацията за исто-
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рията на предишните тестове и тяхната статистика
(Фигура 12). Всички получени резултати се съхраняват в базата данни и могат да се използват за
генериране на необходимата статистическа информация – подготовка на отчети, пресмятане на среден успех и всички останали документи, необходими за отчитане на нивото на подготовка на обучаваните.

Фигура 9 Избор на тест

Фигура 10 Въпрос от теста

Фигура 11 Получена оценка

Фигура 12 Статистически данни за студента

Модул за статистическа обработка и генериране на справки
Модулът за статистическа обработка показва
в табличен вид статистически данни за всеки
студент: Наименование на положен тест, Дата на
провеждане на теста, Получена оценка, Колко процента от положилите този тест са получили по-слаб
резултат (Фигура 12). В модула се съхранява и информацията за вероятностното разпределение на
получените оценки от тестовете. Създаден е набор
от различни типове справки: Среден успех на всеки студент по тестове, Среден успех на всеки сту-

дент по зададен тест, Среден успех на всеки студент по зададен тест по специалност и форма на
обучение, Среден успех на всички студенти по
тестове, специалност и форма на обучение, кой
раздел е най-труден/лесен за студентите по тестове, специалности и форми на обучение, Процент
на студентите, показали по-нисък резултат на същия тест от този на студента и др.
2.4 Структура на базата данни
Изхождайки от основните дейности, които трябва да се автоматизират от програмната система,
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дефинираме следните таблици в базата данни:
1) Курс Съдържа информация за Името на
курса, кратко негово Описание и др.
2) Студент Посочени са неговите основни индивидуални характеристики: Име, Презиме и Фамилия, Факултетен номер, Група.
3) Тест Полета на таблицата са: Име на теста,
Описание, Наименование на файла с въпросите и
отговорите, към кой Курс се отнася теста.

4) Резултат Съдържа полета: Код на резултата, Факултетен номер на студента, Сесия, Въпрос, Посочен отговор, Верен отговор, Дата на провеждане на теста.
Релациите между таблиците са посочени на
Фигура 13. Те са от тип едно-към-много между
таблиците Студент-Резултат, Тест-Резултат и КурсТест.

Фигура 13 Структура на базата данни

3. Предимства на системата за Е-обучение и насоки за бъдеща работа
В работата е представена създадената Webбазирана управляема среда за обучение по предмета “Електронна търговия”. Основните й характеристики са универсален характер, достъпност,
гъвкавост, лесна поддръжка и управление. Тя е по-

лезна за всички участници в процеса на изучаване
на особеностите на съвременната електронна
търговия. Разработеният електронен курс подпомага и студентите при усвояване на особеностите на
електронната търговия като им предоставя следните възможности:
- да придобиват нови знания в интерактивна и
динамична среда;

Фигура 14 Вероятностно разпределение на оценките, получени при използване на системата
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- да вземат участие в обучението;
- да създадат online общност;
- да изградят нови контакти в мрежата.
С негова помощ преподавателите могат:
- да организират и управляват курса;
- да поощряват участието в курса и съвместната работа;
- да откриват по-слабо усвоените части от
учебната програма и набележат съответни коригиращи действия;
- да съпоставят нивото на получените резултати с тези, получени при традиционните методи
за преподаване на знания;
- да оценяват обективно степента на усвояване на учебния материал.
Предстои преобразуване на сайта в платформа за електронно обучение, поддържаща и администрираща множество online курсове. Тестовите
въпроси са групирани според съдържанието им като детайлната статистическа обработка на данните от това поле ще се използва за мотивиране на
получената оценка от теста. Ще се проведат експерименти с различни алгоритми за оценяване и
ще се определят областите на тяхната приложимост.
Направените наблюдения върху ефекта от прилагането на системата през 2005 и 2006 г. показват, че online курсът по “Електронна търговия” за
студентите от Факултета по икономически и социални науки на Пловдивски университет “П. Хилендарски” е постигнал поставената цел да подпома-
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га изучаването на възможностите и проблемите при
използването на електронния бизнес и електронната търговия. Обхватът му съдейства за обучаването на компетентни специалисти в областта на международната търговия и маркетинг. Усвоените знания за електронния бизнес могат да се прилагат в
бъдещата им работа при
- използване на съвременни информационни
технологии и продукти във все по-широк кръг бизнес-процеси;
- вземане на решения за внедряване на нови
технологии в съответна приложна област;
- търгуване с информационни технологии и
продукти с цифрово съдържания.
Online курсът по “Електронна търговия” е реален стимул за изучаване и прилагане на новите
информационни технологии и услуги и подпомага
поредната крачка на възпитаниците на нашия
Университет към информационното общество.
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WEB-BASED E-LEARNING SYSTEM ON “ELECTRONIC COMMERCE”
Galina Ilieva, Minko Sandalski
Plovdiv University – Plovdiv, Bulgaria

ABSTRACT
The functional capabilities of the Web-site for learning E-commerce are described in this paper. All lectures are
presented in hyper media format. The student examining and grading module, which is included, generates versions of
tests using a variety of algorithms for choosing the next question and for the arrangement of the possible answers in
each question. The part of the system, which concerns statistical data processing, provides information about each
student’s level of mastering of every unit of the material.
The results of the conducted experiments clearly show that modernization of the learning process through up-todate information technologies enhances its quality and overall efficiency.
This Web-based system won a prize on the National Level Competition for e-Learning systems in Bulgarian
universities held by Ministry of Education and Ministry of Transport in 2005.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2006(15)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2006(15)

ОБУЧЕНИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА И ЕКИПНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Евангелий Андронов
Университет за национално и световно стопанство – София
Докладът е посветен на нарастващата роля на управлението на проекти като управленска практика и мястото на образователните институции за подготовката на висококвалифицирани специалисти в тази област.
Акцентира се върху обучението и подготовката на специалисти в тази важна област от гледна точка на възможностите за повишаване на индивидуалната и екипната ефективност в съвременните организации. Дискутират се
някои основни насоки, свързани с ползите от внедряването на управлението на проекти и обучението на специалисти без откъсване от работното място.
Ключови думи: управление на проекти, обучение, индивидуална ефективност, екипна ефективност
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Стремежът към усъвършенстване на практиката по управление на проекти поражда необходимост от повишаване на изискванията към компетентността на мениджърите. Нараства нуждата от
осигуряване на адекватна управленска подготовка,
която да им позволи възможно най-ефективно
инициализиране, планиране, изпълнение и контролиране на проекти в организацията. Изучаването
на методологията и инструментариума на проектното управление трябва да започне още във висшето училище с цел оптималното реализиране на
тази управленска дейност. Това е особено важен
подход от гледна точка на задълбочаване на връзката между управленската теория и практика.
Заедно с това, нарастващата роля на управлението на проекти определя необходимостта от анализ на състоянието и перспективите за подготовка
и сертификация на специалисти в тази област у
нас в периода на присъединяване към ЕС.
Осигуряването на конкурентноспособно по отношение на европейската практика обучение по управление на проекти е свързано със следните основни насоки за развитие на това важно управленско направление:
• Интензификация на висшето професионално образование в областта на управлението на
проекти, в това число развитието на системата за
дистанционно обучение, преквалификация и повишаване квалификацията на ръководители от всички управленски нива за усвояване методологията и
средствата на професионалното управление на
проекти.
• Развитие на дейностите, свързани със създаване и функциониране на национална сертификационна програма за специалисти по управление
на проекти от страна на Националната асоциация
по управление на проекти с участието на водещите ВУЗ.

• Развитие на методическите основи на подготовката на специалисти по управление на проекти в образователно-квалификационната степен
“Магистър”, включително систематизация на знанията по управление на проекти, разработване на
учебни програми, съобразяване на националните
изисквания с европейските стандарти за компетентност на тези специалисти.
• Развитие на сертификационни програми по
управление на проекти в България и техните
методически, правови и организационни основи.
Използваният в продължение на десетилетия
в инженерните науки и техниката проектно-ориентиран подход, пренесен в организационната, икономическата и социалната сфери, дава невероятен
успех. Различни нетрадиционни дейности и евристични идеи могат да се разглеждат като проекти и
спрямо тях да се прилага проектно-ориентирана
технология. Това предполага ясно да се определят
целта, очакваните резултати на проекта и комплексът от дейности, да се отчете връзката и взаимодействието на проекта с външната среда и взаимоотношенията между участниците в проекта, като
се оценят съответните вътрешни и външни рискове.
Тези рискове трябва да бъдат отчетени както при
разработването на разчетните планове, така и в хода на реализацията на конкретен проект. В контекста на проектното управление проектите имат следните обширни характеристики:
• По принцип проектите са съвкупност от
уникални, времево ограничени, комплексни и цялостно насочени дейности с малка допустима граница за грешки.
• Проектите имат ясен жизнен цикъл, който
започва от идейна фаза и стига до завършваща
фаза. Разбирането на жизнения цикъл на проекта
позволява на мениджърите да контролират ресурсите по-добре при постигане на целите си.

Обучението по управление на проекти като...

• Проектите имат установени специфични
цели, приоритети и критерии за контрол, които са
ясно документирани и регламентирани.
• Вътре в проекта има ясно дефинирани права,
отговорности и роли.
• Ясно формулираното изпълнение на стандартите и контрола върху проекта (например: преразглеждане на индикаторите) дава възможност за
навременно установяване и коригиране на проблемите.
• Проектният мениджмънт упражнява високо
ниво на контрол над проекта и възможния му изход:
успех или провал.
Проектното управление е най-подходящо за
приложение като съвременна управленска методология в следните ситуации:
• При наличие на комплекс от задачи, обхващащи сходни дейности, които изискват общи усилия на членовете на екипа с опит в различни сфери
на дейност.
• При сфера на дейност, която е технически
сложна.
• При ясно установена и ограничена цел или
предмет.
• При определен жизнен цикъл – ясно начало
и край.
• При изисквания към бюджета и контрол на
ресурсите.
• При изискване за бързи реакции към променящите се условия както в рамките на организацията, така и във външната среда.
При наличие на тези условия, подходът на проектното управление дава възможност за реализация на следните силни страни:
• Осигуряване на условия за успешно реализиране на целите.
• Осигуряване на синергизъм, обединявайки
мултифункционален екип, съсредоточен върху постигането на общата цел в рамките на крайния срок
и ограничените ресурси.
• Проектното управление допринася за създаване на силен проектен екип, защото набляга на
общата цел и споделения успех.
• Проектното управление осигурява много възможности за индивидуален растеж и развитие вътре в екипа, защото екипите са конституирани от
взаимодействащи си членове, които са специалисти от различни професионални области и притежават различни умения.
През последните години в България са направени едва първите крачки в приложението на методите за управление на проекти. По-широкото им
използване би позволило повишаването на икономическата ефективност на дейностите с около 25%
при наличните ресурси. Особено ефективно се счи-
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та приложението на управлението на проекти във
високотехнологичните производства, нефтената и
нефтопреработващата промишленост, телекомуникациите, информационните технологии, както и
в нестопанската сфера, където използването на този инструментариум безспорно води до повишаване на социалния ефект. В нашата страна както големите организации, така и някои средни и малки
фирми са принудели да оцеляват в “епохата на промени” и успешно да прилагат тези нови управленски технологии. Същевременно обаче е все още
рано да се говори за натрупан сериозен опит в успешното използване на управлението на проекти.
Развитието на проектното управление като професионална дейност го превръща в мощен инструмент както за управлението на иновациите, така
и за осъществяване на целеви изменения в рамките на отделната организация. Съгласно експертни
оценки около 40% от целенасочената обществено-полезна дейност се реализира чрез различни проекти и програми. Освен това почти всички работещи в сферата на управлението се изправят в своята практика пред необходимостта от осъществяване на организационно развитие чрез различни промени във вид на конкретни проекти [3].
Тук следва да се подчертае, че професионалното управление на проекти е немислимо без осигуряването на добре подготвени специалисти.
Проектното управление постепенно се превръща
от управленска технология в система от възгледи,
нагласи и ценности, в нова управленска култура и
незаменим инструментариум. Международни изследвания сочат, че около 60% от специалистите
по управление е наложително да бъдат професионалисти в управлението на проекти, за да обезпечат получаването на очакваните резултати от проектно-ориентираната дейност [1]. Поставят се изисквания за висок професионализъм, гарантиран от
стандартизираните пакети от знания и уникалната
четири-степенна програма за сертифициране на
Международната асоциация за управление на проекти (IPMA). В САЩ професионален сертификат
за мениджъри на проекти са получили 30 хиляди
души, в Русия – около 100 души, докато за България
не са налице конкретни данни за сертифицираните
мениджъри.
При разработването на специализирани програми за обучение по управление на проекти трябва
да се има пред вид дали става въпрос за корпоративно или за индивидуално обучение. Различни са
целите, които трябва да бъдат поставени пред тези
две форми на обучение. Корпоративното обучение
трябва да бъде подчинено на определени управленски цели, формулирани от ръководството на организацията, за нуждите на която се явява обучени-
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ето и която в случая се явява поръчител на това
обучение. Получаваните знания и умения в областта на управлението на проекти не трябва да се превръщат в самоцел. Необходимо е да се постигне
единно виждане по отношение на този процес от
страна на всички заинтересовани участници в програмата по управление на проекти – например за
усъвършенстване на системата за комуникации в
рамките на организацията, увеличаване на обема
на продажбите на новите стоки или услуги, увеличаване на разнообразието на предлаганите услуги,
повишаване на ефективността на управление на организацията и др.
Обучението по управление на проекти е необходимо да бъде съгласувано с цялостния процес
на планиране на развитието на персонала в
организацията. То трябва да е подчинено и на индивидуалните планове за обучение на сътрудниците и мениджърите. Така всеки ръководител на
проект, на функционално подразделение и редови
сътрудник трябва да разбира необходимостта от
получаване на нови знания и умения по управление на проекти и по какъв начин това е свързано с
неговото лично професионално развитие.
Активността и заинтересоваността на участниците в обучението често се явява основен източник за ефективността на този процес. Времето, през
което се провежда обучението може да бъде както
мотивиращ, така и демотивиращ фактор. Като изцяло мотивиращи могат да бъдат посочени следните фактори: (1) възможност за напредък в професионалната кариера, (2) получаване на професионален международен сертификат в областта на
управлението на проекти от признати и утвърдени
международни институции като Международната
асоциация за управление на проекти (IPMA) и
Международния институт за управление на проекти (PMI), (3) установяване на делови контакти, (4)
материално възнаграждение в зависимост от резултатите от обучението.
Разработването на програми за обучение по
управление на проекти трябва да става в съответствие с потребностите от точно определени знания,
навици и компетенции, които е необходимо да се
предадат или изградят по отношение на
обучаваните. Например, програмите за обучение
трябва да се специфицират в зависимост от това
дали ще бъдат обучавани мениджъри на проекти,
администратори, функционални мениджъри, участници в проектни екипи, тъй като ролите и задачите на всичките тези групи при осъществяването на
проектите се различават в голяма степен.
За да бъде обаче професионално, управлението на проекти трябва да се подчинява на определени норми и правила, служещи като рамка за ра-

ботата на специалистите в тази област. Тези изисквания са определени чрез събиране, обработка и
систематизация на приложни знания и опит в областта на проектното управление. В международните изисквания за компетентността на специалистите по управление на проекти (ICB – International
Competence Baseline), разработени от Международната Асоциация по Управление на проекти
(IPMA), са представени изискванията към знанията,
навиците и личните качества на ръководителите на
проекти и членовете на проектните екипи [2].
ICB включва основни термини и понятия,
задачи, обобщава добрите практики, навици,
функции, процеси на управление, методи, технологии и инструментариум, които обикновено се използват при управлението на проекти. Освен това
са включени и специализирани знания за нововъведенията и тяхното приложение при управлението
на проекти. ICB е основа на всички сертификационни програми на националните асоциации и сертификационните центрове, ратифицирани от IPMA.
На тази база се открива път към знания, опит и
индивидуално усъвършенстване в сферата на управлението на проекти.
Всяка национална асоциация (включително
българската) разработва и утвърждава собствена
детайлизирана документация за инициирането на
сертификационни програми и преди всичко национални изисквания към компетентността на специалистите по управление на проекти (NCB-National
Competence Baseline). Тази документация се ратифицира от IPMA за провеждане на сертификация.
При това, на националните асоциации се предоставя определена свобода за отчитане на особеностите на националната култура и постижения в областта на компетентност при управлението на
проекти.
Подходът на проектното управление може да
се приложи на практика във всеки отрасъл и работна среда и може да се използва за помагане на
мениджърите и проектните екипи ефективно да се
справят с работните задачи и със стреса на работното място, да развиват фундаментални и специфични управленски умения, които ще им послужат по време на работата им. Компетенциите за
ефикасно и резултативно проектно управление обхващат следните аспекти:
• Необходимост от професионално проектно
управление.
• Необходимост от ефективно обучение по проектно управление не само за мениджърите на
проекти, но и за целия проектен екип.
• Избягване на драматични промени в управленските подходи.
• Подходящо програмното осигуряване и обу-
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чение, свързано с него.
• Индивидуалната резултативност, усилия и
опит трябва да бъде интегрирана с екипната резултативност и ефективност.
Управлението на проекти в нашата страна все
още не е съизмеримо с най-добрите практики в тази сфера, съществуващи в страните с развита икономика. Това е факт, независимо от примерите за
ефективното му използване в отделни организации
или наличието на работещи професионални консултанти в тази област. Същевременно стремежът
към усъвършенстване на практиката по управление на проекти поражда необходимост от повишаване на изискванията към компетентността на
мениджърите.
Определено нараства необходимостта от осигуряване на адекватна управленска подготовка, която да позволи на мениджърите възможно най-ефективно инициализиране, планиране, изпълнение и
контролиране на проекти в организацията. Изучаването на методологията и инструментариума на
проектното управление трябва да започне още във
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висшето училище с цел оптималното реализиране
на тази управленска дейност. Това е особено важен подход от гледна точка на задълбочаване на
връзката между управленската теория и практика
при преследването на глобалната цел – осигуряването на съвременна, надеждна и конкурентноспособна подготовка на специалисти и мениджъри по
управление на проекти. Управлението на проекти
като нова управленска култура и технология позволява ускорено да се премине от хаоса и спонтанното развитие в “точки на растежа” към целенасочено развитие от отделни проекти и програми през
проектно-ориентирани организации към проектноориентиран бизнес и общество.
Литература
1. http://www.ipma.org (Международна Асоциация
по Управление на Проекти)
2. ICB - IPMA Competence Baseline. Version 2.0.
IPMA Editorial Committee: Caupin G., Knopfel H.,
Morris P., Motzel E., Pannenbacker O., Bremen:
Eigenverlag, 1999.
3. Young, Trevor L., The Handbook of Project Management. Kogan Page Ltd, 2001.

PROJECT MANAGEMENT EDUCATION AS A TOOL FOR PROMOTING
INDIVIDUAL AND TEAM EFFICIENCY
Evanguely Andronov
University of National and World Economy - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The paper is devoted to the increasing role of Project Management as managerial practice and the importance of
educational institutions for the training of highly qualified specialists in this area. Emphasis is put on the instruction and
training of experts in the field regarding the options for enhancing individual and team efficiency in modern organizations. Some basic issues are discussed related to the benefits from implementation of project management and occupational training of specialists.
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Устойчивото развитие като оптимален съвременен подход за постигане на соцално-икономическите амбиции на страната ни изисква надеждна
Статистическа информационна система, способна да предостави точни и съпоставими с чуждестранните ни партньори данни за нуждите на държавното управление, отраслевите и териториалните
стратегии и планове.
Безспорно е, че без подходяща информация
е невъзможно добиването на реалистична представа за състоянието и динамиката на процесите в
икономиката и социалната сфера, а от там и създаване на адекватни стратегии за дългосрочната
политика в управлението на тези процеси.
Не по-малко съществено е чрез подходящ комплекс от показатели да може да се установи ефекта от определени инициативи и финансови разходи,
свързани с устойчивото развитие в конкретни отрасли и дейности на националното стопанство.
Устойчивото развитие е един от приоритетите
в Статистическата програма на Европейската Комисия за периода 2003 – 2007 г. Във връзка с това целевата група по показателите за устойчивото
развитие към Евростат е разработила Списък на
показателите за устойчиво развитие, в който са интегрирани десет теми1 :
1.Икономическо развитие. 2. Бедност и социална изолация.3. Остаряване на населението. 4.
Обществено здраве. 5. Промени в климата, енергия.
6. Модели на производство. 7. Управление на при-

родните ресурси. 8. Транспорт. 9. Добро управление. 10. Глобално партньорство.
Българската статистика в лицето на НСИ е възприела линия за тясно сътрудничество с международните статистически институции и хармонизацията на показателите, отразяващи устойчивото развитие е в твърде напреднал стадий.
За да отговори на високите международни
стандарти за прецизност на методиките, точност и
коректност на резултатите НСИ е насочил своите
усилия към изграждане на Интегрирана информационна система и повишаване на своя административен капацитет. Осъществява се обучение на
персонала с цел подобряване на качеството на информационното обслужване, съобразно най-добрите практики в Европейския съюз и САЩ.
В обучението на персонала се акцентува на
специалната подготовка, чуждоезиковите и компютърните умения. Тази ориентация в кадровата политика на НСИ и прилагането на конкурсното начало при подбор на държавни служители предполага
прилагането на съвременен подход в базисното обучение по статистика в системата на висшето образование, за да успее то да предложи конкурентни и
перспективни кадри.
Когато времето за обучение е кратко, изискванията са високи, а ресурсите са ограничени –
дистанционната форма на обучение изглежда все
по–привлекателна както за обучаващите институции, така и за обучаемите 2 студенти и специали-

1 125 години Българска статистика, София, НСИ, 2005, стр. 59,61
2 Тук става въпрос за обучението не на професионални статистици, което се осъществява главно от
едноименните катедри в Икономическите университети в страната, а за фундаменталната подготовка по статистика на отраслово ориентираните управленски кадри с висше образование, които в процеса на своята трудова
реализация под една или друга форма ще участват в предоставянето на данни за Статистическата информационна система и ще прилагат произведените от нея сводни характеристики при вземане на ръководни решения в
стопанските организации.

Възможности за дистанционно обучение по статистика в ...

занти.
Съобразно профилирането на обучението в
специалност Стопанско управление в Лесотехнически Университет, завършилите студенти би
следвало да познават не само основните характеристики на най-широко прилаганите статистически
методи за събиране, обработка и представяне на
информацията, но и да са на ясно със спецификата на тяхното прилагане при някои от показателите
за устойчиво развитие, включени в групите 1, 6 , 7,
и 9 по цитираната по-горе класификация на Евростат.
Дистанционното обучение в сферата на висшето образование има сериозни традиции както в
чужбина, така и в нашата страна. Предизвикателствата, свързани с неговото прилагане при обучението по статистика в специалност Стопанско управление в Лесотехнически Университет са в няколко аспекта:
1. Изясняване на бъдещите потребности от
знания по статистика на управленската практика
в онези отрасли и дейности, които традиционно се
явяват работодатели за завършващите студенти.
2. Адаптиране на учебната програма съобразно стратегията на НСИ в информационната дейност, постиженията на статистическата наука, потребностите на стопанската практика в перспектива и актуалните възможности на компютърните технологии за обучение.
3. Осигуряване на подходящи за дистанционно обучение учебни пособия.
4. Изграждане на консултантски центрове с
демонстрационни компютърни зали.
По всяка от тези позиции с убеденост може
да се твърди, че Лесотехническият Университет има
необходимия потенциал и висока степен на ресурсна осигуреност.
Отраслевата адаптация на обучението по отношение на обработката на реална информация за
произведена продукция, тръжни цени, постигнати
стопански показатели и др. има своя надеждна експериментална база в лицето на двете учебно-опитни горски стопанства, функциониращи като обособени звена в организационната структура на университета специално за целите на практическото
обучение. Учебните зали в тези стопанства могат
да послужат и за изграждане на регионални консултантки центрове при наличие на достатъчен брой
студенти от близките населени пунктове.
Учебната програма за дистанционно обучение
по статистика ще бъде подчинена на логиката на
учебния план, тоест да осигурява получаването на
уникални фундаментални знания, приложими и в
други науки, да не дублира сродни дисциплини, да
е разбираема и достъпна дори за студенти, които
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нямат афинитет към точните науки, да дава възможност за прилагане на компютърни технологии
при работа със статистическите методи. До момента в Лесотехнически университет – специалност Стопанско управление има десетгодишен опит
в използването на компютърни технологии при провеждане на упражнения по статистика със студенти редовно обучение. Преподавателският екип избра да използва за тази цел възможностите на програмния продукт MS-Excel заради неговата потребителска ориентираност, добър набор от вградени
статистически функции, удобство при разработване на изчислителни алгоритми в табличен вид за
многократно използване, възможности за автоматизирано моделиране и прогнозиране, широко разпространение във фирмените офиси и не на последно място поради присъствието му в предшестващото обучение по информатика, което спестява
време за първоначално запознаване и средства за
закупуване на специализиран статистически
софтуер. Резултатите от неговото прилагане до момента са обнадеждаващи, за което говори фактът,
че завършващите студенти с успех използват статистически величини, таблици и графики в своите
дипломни работи. Принадлежността на MS-Excel
към Office пакета на Windows осигурява родовната му актуализация паралелно с новите версии на
операционната система. Налична е пълна съвместимост и възможност за вграждане на резултатите
получени от статистическита обработка при текстообработка с помощта на MS – Word. Този факт
далеч не е за подценяване, защото обучението във
висшето учебно заведение трябва да осигури предпоставки за успешна трудова реализация в твърде
дълъг последващ период и използването на силно
специализирани програмни продукти на малки
фирми, колкото и да са добри за момента при евентуално оттегляне от пазара, сливане, поглъщане
или преориентация би направило програмния продукт несъвместим, неизползваем, неактуален.
Високата цена за първоначално закупуване на специализираните статистически програмни продукти
до момента ги прави неатрактивни за фирмите от
горския сектор, паралелно с липсата на поле за
пълно използване на техните възможности.
От гледна точка на учебните пособия, необходими за самоподготовка при дистанционно обучение по статистика, в ЛТУ вече съществува издание от 2004 г. на Ръководство за упражнения по
статистика с приложение на Excel и е в процес на
изготвяне учебник.
Заслужава да се отбележи, че от наличните в
търговската мрежа издания за самоподготовка с
успех може да се използва “ Самоучител по ста-
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тистика “ на проф. К. Гатев3 .
Полезна предпоставка за пълноценното дистанционно обучение по статистика е пълната готовност на Учебния изчислителен център при ЛТУ
да предостави за консултантски цели подходящо
оборудвани компютърни зали с достъп на работните места до Интернет и връзка в локална мрежа.
Известна многовариантност на възможните решения съществува при организацията на обучението. Благоприятна предпоставка за сполучлив избор е познаването на опита в осъществяването на
дистанционно обучение по статистика в Нов български университет и в Университета за национално и световно стопанство – София. Сложността на
този избор произтича от стремежа на преподавателския екип не само да реализира традиционния
вариант на дистанционно обучение, но и да направи обучението максимално адаптивно по отношение на динамичните потребности на концепцията
за устойчиво развитие като се използват в максимална степен възможностите и предимствата на
компютърните технологии.
Като се вземат под внимание наличните предпоставки и необходимите инвестиции в учебни
пособия, концепцията за дистанционно обучение е
напълно приложима и реалистична по отношение
на знанията по статистика, и в организационен аспект би следвало да включва следните основни
компоненти:
1. Предоставяне на студентите на:
- учебник и ръководство по статистика, подходящи за самообучение;
- примерни тестове за самооценка на придобитите знания, които са аналог на изпитните тестове;
- задание за разработване на курсова работа

на базата на обяснените и решени примери в ръководството за самоподготовка; заданието е типово
с възможност за индивидуализация;
2. Кратка презентация в компютърния консултантски център на възможностите на електронните технологии за търсене и обработка на статистическа информация; отговори на въпроси свързани
с разработването на курсовите работи;
3. Виртуални консултации чрез Интернет по
текущо възникнали въпроси по време на самоподготовката;
4. Оценка на придобитите знания и придобиване на съответен брой кредити на базата на резултатите от решен изпитен тест и представената
курсова работа.
Ползата от знанията по статистика при изчисляване и тълкуване на сводни показатели в ежедневната управленска дейност, предимствата които
дава дистанционното обучение за преквалификация без откъсване от деловите ангажименти и подходящите условия, създадени в Лесотехническия
университет ни дават основание с чувство за отговорност да предложим на широк кръг от хора в
трудоспособна възраст една наистина съвременна и перспективна форма на обучение, ориентирана към най-добрите практики в бранша в унисон с
приоритетите на устойчивото развитие.
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ABSTRACT
The paper deals with highlighting the background, perspectives and the extent to which the University of Forestry in Sofia is prepared to start ready distant learning course in statistics in the master degree of business management speciality in the University of Forestry Sofia. An attempt has been made to bound the traditions of computerbased teaching in statistics for in-class students with the specific nature of the National Statistics Institute concerning
sustainable development issues.

3 Гатев, К., Недка Гатева, Самоучител по статистика, София, УНСС, изд. “Стопанство”, 1999г.
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ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПЕЦ.
“ТУРИЗЪМ” В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. СОФИЯ
Илко Пенков
Проучват се възможностите за развитие на специалност “Туризъм”, като се изхожда от състоянието на
туристическия отрасъл и съществуващия потенциал за неговото развитие. Нормативната база на образователното обслужване на туризма насърчава висшите училища да разкриват специалности за обучение както в традиционните за страната морски и планински туризъм, така и в специалните сегменти на бранша – еко, ловен,
балнеоложки, и др. видове туризъм. Спецификата на ЛТУ може да го превърне в лидер за обучение по специалността “Алтернативен туризъм”, като се използва потенциална както на факултет “Стопанско управление”, така
и на останалите факултети в университета.
Ключови думи: туризъм, алтернативен туризъм, специалности, катедри, Учебни планове.
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През последните десетилетия туризмът се
превръща във важен отрасъл в икономиките на все
повече и повече страни. Основният тласък за неговото възходящо развитие идва от нарастващата информираност на съвременния човек, която в съчетание с неговата финансова независимост му дава възможност да посети както световните културни и исторически центрове, така и местни природни забележителности, да се запознае с обичаите и
нравите на хората в почти всяко кътче на света. На
тази основа, е съвсем естествено нашата страна
да търси и намира своето място, и да утвърждава
туризма като важен отрасъл в националната икономика с оглед ефективното използване на наличните туристически ресурси. Статистиката у нас
през последните години сочи едно непрекъснато
нарастване на реализираните приходи от туристическа дейност, а това показва, че отрасъл “Туризъм” не е белязан от разрухата на преходния период характерна за редица други отрасли, браншове и дейности. По данни на Българската туристическа камара през 2005 год. приходите на
България от туризъм са 1, 882 млрд. евро, а отрасълът формира 10-12% от брутният вътрешен
продукт. Счита се, че тези цифри не са пределни
за страната ни и според експертни оценки в близките години те могат да се удвоят, а според пооптимистичните прогнози – и утроят. Потенциал за
това се вижда освен в традиционните за страната
ни морски и планински туризъм, още и в развитието на специалните сегменти в бранша (т. нар. “алтернативен туризъм”), които са изключително актуални по цял свят, но у нас формират едва 8-10%
от приходите – еко, балнеоложки, ловен, селски,
исторически и др. видове туризъм.
Състоянието на туризма у нас и перспективите пред отрасъла в регионален и световен мащаб
му отреждат водещо място в националната стратегия за икономическо развитие. Съществено е, че
туризмът у нас все още има потенциал и за екстензивно развитие както в традиционните, така и в
специалните сегменти на бранша.
Известно е, че образователното обслужване

на всеки бизнес-сектор има свой принос както за
неговото състояние, така и за неговата перспектива.
Заедно с научното обслужване, то все повече набира скорост и днес се свързва с утвърждаването
на т. нар. “Икономика на знанието”, на която се
възлагат все по-големи надежди в развитите страни. Сумарните инвестиции – държавни и частни –
в образованието и науката днес се разглеждат като своеобразен “вход” на базиращата се на знанията икономика. Това с пълна сила се отнася и за
туристическия отрасъл, където потребителите са
крайно чувствителни към всяка проява на непрофесионализъм и незнание. До началото на 90-те
години на миналия век образователното и научно
обслужване на туризма у нас съвсем не страда от
каквато и да било масовост. Ако изключим полувисшите институти в Бургас и Варна, специалност
“Туризъм” се изучаваше само в Икономическия
университет – Варна и то при твърде ограничен от
държавната поръчка брой на обучаваните
студентите. По съвсем друг начин стоят нещата
от началото на 90-те години на миналия век. От
тогава и към днешна дата специалност “Туризъм”
на ниво “специалист”, “бакалавър” и “магистър”
се изучава в повече от 20 (двадесет) университета,
академии, висши училища и колежи. Навярно причината за тази масовост се корени в очертаните
вече благоприятни перспективи пред отрасъл
“Туризъм” у нас. Но, тук е съществено, че през
последните години и държавата има важен принос,
основно в очертаване на законовите рамки за образователното и научното обслужване на туризма.
С известното ПМС №125 от 24 юни 2002 год. (ДВ
бр. 64, 2002 г.) у нас бе утвърден нов Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. В Постановлението
под Шифър 3 е дадена Областта на висшето образование “Стопански, социални и правни науки”,
а под Шифър 3.7., 3.8., и 3.9 са посочени
Професионалните направления “Администрация и
управление”, “Икономика” и “Туризъм”.
Нормативната уредба в 125 ПМС очертава
твърде благоприятни стратегически перспективи
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пред отрасъл “Туризъм” и неговото образователно и научно обслужване.
Но, ако се погледне към съществуващите специалности от Професионално направление 3.8.
“Икономика” ще стане ясно, че на ниво “бакалавър” в държаните и частни висши училища обучението днес става по повече от 20 (двадесет)
специалности. Докато в Професионално направление 3.9. “Туризъм” на ниво “бакалавър” засега се
учи само специалност “Туризъм”, т.е., налице е
пълно покритие между тясната специалност и широкото Професионално направление. Тук е
съществено, че ако замисълът на законодателя е
бил висшите училища сами да дешифрират в
Професионалното направление 3.9. “Туризъм” различни специалности (така както в Професионално
направление 3.8. “Икономика” те са повече от 20),
например – морски туризъм, еко туризъм, балнеоложки туризъм, ловен туризъм, селски туризъм
и т.н., то тогава именно в това “дешифриране” и
“декомпозиране” на специалностите в Професионално направление 3.9. “Туризъм” могат да се търсят реални възможности обучението по туризъм
да се извършва по специалности, съответстващи
на спецификата и кадровия потенциал на съответното висше училище. В ЛТУ например, едва ли е
удачно да се учи морски туризъм, но съвсем естествено е, да се акцентира върху еко, ловен,
балнеоложки, селски (изобщо т. нар. алтернативен
туризъм), което напълно съответства на спецификата и лидерските позиции на висшето училище.
Така както, впрочем, е постъпил Софийски
университет, където специалност “Туризъм” е към
“Геолого-географски” факултет, а от Фундаменталните, Избираемите и Факултативните дисциплини застъпени в Учебния план близо една трета
са от профила на “Геолого-географски” факултет.
Подходът на “Геолого-географски” факултет на СУ
е удачен и за ЛТУ, където се намира най-големият
в страната научен и преподавателски потенциал по
Горско стопанство и Екология и опазване на околната среда.
Нормативната уредба у нас насърчава висшите училища да разкриват специалности за обучение в Професионално направление 3.9. “Туризъм”.
И тук не става дума за “ограбване” на някои от
вече обучаващите висши училища. Не става дума
и за “конюнктурно тичане” – всички имат специалност “Туризъм”, защо да нямаме и ние? Тук става
дума, за едно рационално и ефективно използване
на един съществуващ специфичен научен и преподавателски потенциал за обучение на студенти
в съответствие със законовите рамки очертани от
държавата. Що се отнася до въпроса, защо ЛТУ
трябва да бъде поредното висше училище, развиващо спец. “Туризъм”, отговорът трябва да се търси във все още съществуващата възможност за
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наваксване на пропуснатата досега възможност за
присъствие на образователния пазар по “Туризъм”,
където днес се разпореждат висши училища, стоящи твърде, твърде далеч както от туристическите
ресурси, така и от тяхното използване и опазване.
Едва ли ще бъде пресилено да се каже, че ако се
изключи морския туризъм, почти всички други видове туризъм са локализирани в гората, или в
планината, където е силата на ЛТУ. Развитието на
специалност “Алтернативен туризъм” във ЛТУ ще
има ясно изразен интердисциплинарен характер,
ще обедини по естествен път усилията на няколко
факултета и в резултат на всичко това може да се
очаква изграждането на една атрактивна специалност, желана както от кандидат-студентите, така и
от вече обучаващите се в ЛТУ студенти (втора
специалност). Може да се очаква дори, че завършилите специалността, освен собствена реализация, ще създават и нови работни места в такива
райони и селища, за които се счита, че вече не са
така привлекателни за интензивно напускащите
страната ни млади хора. В съответствие със спецификата на ЛТУ би могло специалността да се
казва “Алтернативен (ловен, еко, балнео) туризъм”
– така с много малки изключения целият учебен
план се покрива с дисциплини от действащите учебни планове и с хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ЛТУ. А, развитието на специалност “Алтернативен туризъм” от Професионално направление 3.9. “ТУРИЗЪМ”, във факултет “Стопанско управление” на ЛТУ от Професионално направление 3.7. “АДМИНИСТРАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ” е възможно, защото у нас вече има
такъв прецедент. Ако пък се отиде към специалност с име “Туризъм”, очевидно ще е налице отдалечаване от спецификата на ЛТУ, навярно ще
възникнат затруднения с кадровото осигуряване на
т. нар. “чисто туристически дисциплини”, а Учебния
план ще трябва допълнително да се прецизира.
Поради ярко изразения интердисциплинарен характер на специалността “Алтернативен туризъм” в
рамките на ЛТУ, едва ли е удачно още на старта
да се обособява самостоятелна катедра. В бъдеще обаче може да се мисли и за име на обучаващата катедра, например “Алтернативен туризъм”,
или “Мениджмънт и маркетинг на алтернативния
туризъм”. Съвсем естествено е широко профилната специалност “Алтернативен (ловен, еко,
балнео) туризъм” от степен “Бакалавър” да прерасне в магистърски програми по “Ловен туризъм”,
“Еко туризъм”, “Балнеоложки туризъм” и др. Но
за съставянето на съответните Учебни планове е
нужна координация и изграждането на работни екипи с представители на различните факултети и
катедри, ангажирани в образователния процес.
Практическите възможности за обучение на
студенти в Професионално направление 3.9.

Проучване на възможностите за развитие на спец. “Туризъм” в ...

“Туризъм” са свързани основно с успешното стартиране и успешното приключване на предвидената
в Закона за висшето образование Акредитационна
процедура пред НАОА. Може да се отбележи, че
един изгоден момент (използван от конкуренцията)
за стартиране на такава процедура е бил налице
през 2002 год. – непосредствено след публикуването на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления. Днес
стартът на една акредитационна процедура не може да се обвърже с наличието на нова нормативна
уредба и зависи вече от две неща:
Първо. От кадровото осигуряване на учебния
процес с хабилитирани преподаватели за
фундаменталните, избираемите и факултативните дисциплини в Учебния план – ПМС №162 от 23
юли 2002 г. (ДВ бр. 76, 2002 г.).
Второ. От наличието на интерес от страна на
потребителите. Тук се касае за т. нар. държавна
поръчка, за платеното обучение при евентуалното
му възстановяване, и за обучение по втора специалност на вече приети студенти в други специалности. Може да се очаква, че при очертаното състояние и перспективи на отрасъл “Туризъм” у нас,
както и поради наличието на поне три факултета в
ЛТУ много близки до туризма, интерес към обучението по “Туризъм” ще има както от страна на кандидат-студентите, така и от вече приетите студенти за обучение по втора специалност.
Що се отнася до кадровото осигуряване на
учебния процес с хабилитирани преподаватели, то
има три измерения:
Първо. По отношение на т. нар. Фундаментални задължителни дисциплини в Учебния план би
следвало да няма проблеми, тъй като дисциплините от този модул биха могли да се покрият с
Фундаменталните задължителни дисциплини на вече съществуващата специалност “Стопанско управление” (така практикуват икономическите ВУЗ
– Фундаменталните дисциплини да са еднакви за
всички специалности), където е налице покритие
от хабилитирани преподаватели. Ако пък се
приеме, една част от Фундаменталните задължителни дисциплини да бъдат от профила на ЛТУ
(така, както са постъпили в “Геолого-географския”
факултет на СУ), тогава също няма да има
проблеми, тъй като за тези дисциплини ще са налице хабилитирани преподаватели от посочените
по-горе факултети на ЛТУ.
Второ. По отношение на задължителните Специални дисциплини, включително и специфичните
от профила на ЛТУ – евентуално от факултет
“Горско стопанство” и факултет “Екология и ландшафтна архитектура”, както и по отношение на
Факултативните дисциплини от профила на ЛТУ
включени в учебния план също би следвало да няма кадрови проблеми, защото позициите на двата
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факултета са лидерски за страната ни. Що се отнася до наименованието на дисциплините, техният
хорариум и титуляри, този въпрос е вътрешен и
разрешим в рамките на ЛТУ. Но, затова е нужно
обучаващата катедра (или катедри, защото катедра “Икономика” не може да поеме всички дисциплини от Учебния план) чрез Деканата да се запознае с един примерен Учебен план за степен “бакалаври” по специалност “Алтернативен туризъм”.
След като е ясна “философията” на одобрения от
Деканата Примерен учебен план, обслужващата катедра (и другите ангажирани катедри) следва да
представят в Деканата информация за това кои дисциплини могат да поемат (например: доц. д-р Илко
Пенков, катедра “Икономика”, хабилитиран по научната специалност 05.02.05. “Финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка”, поема отговорност за дисциплините “Финанси на туристическата фирма”, “Валутни операции в туризма”, “Финансови и инвестиционни анализи”, “Банково обслужване на туризма” – а, кой реално ще поеме тези
дисциплини, това е вече друг въпрос). След като
се получи от катедрата – или катедрите – наборът
от дисциплини, за които се поема отговорност,
следва компетентно да се прецени (от Деканата,
или от комисия под негово ръководство) кои от дисциплините носят спецификата на чистия Туризъм,
кои носят спецификата на ЛТУ и кои носят спецификата на обслужващи туризма дисциплини. След
извършеното от Деканата или комисията селектиране – много важно – на дисциплините заявени от
катедрата (или катедрите), след извършеното от
Деканата или комисията пропорциониране – много важно – в Задължителните специални, Избираемите и Факултативните дисциплини между чисто
туристическите дисциплини, специфичните за ЛТУ
дисциплини и обслужващите туризма дисциплини,
може да се премине – от Деканата или комисията
– към сглобяване на един завършен Учебен план и
едва тогава да се мисли – от Деканата и катедрите
– за цялостното му кадрово осигуряване.
Трето. Известни проблеми могат да възникнат (в една, или друга степен тези проблеми съществуват навсякъде, където се учи туризъм) при
кадровото осигуряване на онези пет-шест дисциплини, които са застъпени навсякъде в Учебните планове – “Основи на туризма”, “Туристически ресурси”, “Хотелиерство и ресторантьорство”, “Туристическа анимация”, “Екскурзоводство” и др. Тук следва да се изясни дали по някоя от тези дисциплини
няма подготвен преподавател в ЛТУ, или пък
преподавател, на който може да се възложи четенето на съответната дисциплина. Едва след изчерпването на всички вътрешни за ЛТУ възможности
за кадрово осигуряване на учебния процес, следва
да се търси (добронамерена) помощ отвън.
От всичко казано дотук е ясно, че реални въз-
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можности за обучение на студенти в ЛТУ в Професионално направление 3.9. “Туризъм” са налице.
Положителен момент и аргумент при акредитационната процедура е възможността за включването
в Учебния план на дисциплини от спецификата на
ЛТУ, респ. факултет “Горско стопанство” и факултет “Екология и ландшафтна архитектура” – повече от 1/3 от дисциплините в Учебния план, така,
както са постъпили в “Геолого-географския” факултет на СУ. Факултет “Стопанско управление”
от ЛТУ следва да поеме основната част от дисциплините в Учебния план – да се помни, че Професионално направление 3.9. “Туризъм” е в Областта
на Стопанските науки! И само при невъзможност
за кадрово осигуряване на някои чисто туристически дисциплини, да се търси специализирана помощ
от “вън” – в случай, че преподаватели от ЛТУ четат дисциплини пред специалност “Туризъм” или
пред други специалности в други висши училища,
може да се търси и реципрочност. И тъй като става дума за дисциплини, хорариуми, учебна заетост
и др. практиката и опитът показват, че са възможни както спорни ситуации, така и конфликти на
интереси, и всичко това в последна сметка да доведе до провал на обсъжданата тук идея. Затова
много точно и дозирано, на различни нива по вертикала и хоризонтала следва да се прилагат връзките на “сътрудничество” и връзките на “власт”.
Властова подкрепа на идеята следва да се търси
тогава, когато тя е разбрана и прегърната от достатъчно хора, когато връзките на “сътрудничество” са изчерпали целия си потенциал относно постигането на вътрешен консенсус за малко позакъснялото (на фона на конкуренцията), но все още
възможно реализиране на тази идея.
Обучението на студенти в Професионално направление 3.9. “ТУРИЗЪМ” в ЛТУ ще срещне и неизбежните за всяко ново начинание трудности и
проблеми.
Всяка учебна документация има своята логика,
произтичаща от регламентиращата я нормативна
база. След като е посочен Университета, в който
ще се извършва обучението, в Учебния план задължително се посочва и обучаващият Факултет. В ЛТУ
името на факултет “Стопанско управление” се покрива с част от наименованието на Професионално

направление 3.7. “Администрация и управление”.
На свой ред, ако специалността се казва “Туризъм”, тя пък ще се покрива с Професионално направление – 3.9. “Туризъм”. От проведени разговори с представители на НАОА , се изясни, че е допустимо в един факултет да се обучава по две
Професионални направления - в нашия случай двете направления са 3.7. “Администрация и управление” и 3.9. “Туризъм”. По-нататък обаче, в учебната документация след Факултета задължително
се посочва и обучаващата катедра. Ако се приеме,
че в ЛТУ това е катедра “Икономика” то е съвсем
очевидно, че името на катедрата се покрива с
Професионалното направление 3.8. “Икономика”.
Така възниква и въпросът за името на обучаващата катедра. Съзнавайки, че това са достатъчно сериозни за обсъждане и сложни за решаване въпроси, както и обстоятелството, че авторът не е
запознат в детайли с кадровото осигуряване на факултет “Стопанско управление” и стратегията за
бъдещото му развитие, тези два въпроса – за името на факултета, в който ще се учи специалност
“Туризъм”, както и за името на обучаващата катедра, дори и за името на самата специалност остават засега открити. Според препоръките на специалистите от НАОА по-удачно е да мине първо
институционалната акредитация на факултет
“Стопанско управление” в ЛТУ. Едва след това да
се иска акредитация на ново Професионално направление – в случая 3.9. “Туризъм”. Междувременно във факултета може да се работи по учебната документация – Учебен план, кадрово осигуряване, учебни програми, междуфакултетна координация и др. и да се потърси и узнае мнението на
акредитиращите. Нещо повече. Може дори още
през учебната 2006/2007 г. да стартира магистърска програма по “Мениджмънт и маркетинг на алтернативния туризъм” – това е вътрешен за ЛТУ
въпрос. Но истинската подготовка за акредитирането трябва да е съобразена с писмените изисквания на акредитиращите органи. Техните препоръки трябва да се имат предвид, но те едва ли са
сериозна пречка проучването на възможностите за
обучението на студенти в Професионално направление “ТУРИЗЪМ” в ЛТУ да продължи.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ПО
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ЛТУ
Людмила Янкова
Лесотехнически университет – София
Като говорим за лингвометодическите основи
на езиковото обучение по магистърски програми е
необходимо да се има предвид процеса на взаимообогатяване на езиците. Днес този процес се усилва с навлизането на съвременните високи технологии. Не може да не забележим, че това е особено характерно за текстове на деловия руски език
поместени на електронните сайтове.
Съвременните текстове на високите технологии разширяват областта на информационния обмен и комуникациите, като по този начин способстват интензификацията, взаимообогатяване на езиковите средства чрез заимстване на думи (заемки,
словосъчетания, а по някога и езикови реалии).
И така проблемът на езиковите изменения,
особено лексикалните, според нас е с особено актуален през последните години когато на страниците на рускоезичната преса се появиха огромно
количество чужди заемки.
Например, консенсус – “согласие” от англ.
Consensus; килер – “убийца” от англ. killer; маркетинг –“система управления предприятием’, которая предусматривает строгий учет пожеланий на
рынке сбыта товаров” от англ. marketing; киднепинг – похищение людей, чаще детей, с целью
шантажа, получения выкупа от англ. kidnapping; нонконформист – тот кто не придерживается господствующих в обществе взглядов, традиции, от англ.
nonconformist;
менеджер – 1) наемный управляющий современным, торговым и т.д. предприятием, 2) специалист по вопросам организации управления в производстве и др. областях, от англ. menager.
Преди да разработим система от упражнения
с чужди заемки ние трябва да определим техния
характер. Така в лингвистиката чуждите заемки се
определят по лексикален, словообразователен, семантичен и семантико-синтактичен принцип. Основно внимание трябва да бъде обърнато на начина
на навлизане на чуждата лексика в езика – реципиент.
І. Под лексикална чужда заемка ние разбираме начина на проникване на думата от друг чужд
език, например: импичмент (impeachment) – процедура привлечения высших должностных лиц государства к суду парламента; айс-ревю (ice revue)
– название балета на льду на Западе; дайджест
(digest) – 1) краткое изложение чего-либо; 2) краткий обзор периодической литературы
ІІ. Под словообразователна чужда заемка разбираме проникването на чужди словообразователни елементи, например: телесвязь (telecommuni-

cations) в значении: 1) связь, осуществляемая с помощью телевидения, телевизионная связь, 2) то же,
что телекоммуникация; припарковать (to park) поставить автомобиль на стоянку; макси-мода
(maxi-fashion) – мода на длинную женскую одежду;
дискотечный (diskotheque) – относящийся к дискотеке связанной с ее деятельностью и т.д.
IІІ. Семантична чужда заемка имаме при появата на ново значение на руската дума или израз
под влиянието на аналогичен процес в езика-донор,
например: банк (bank) – в значении: 1) свод, фонд
каких-либо данных, сохраняющихся с информационной, поисковой и т.д. целью, 2) хранилище подвергнутых консервации органов и тканей человека,
животных, используемых при трансплантации и в
исследовательских целях, а так же клеток животных
или растителных организмов; корзина (basket) – о
круге вопросов, которые обсуждались в ходе подготовки и проведения Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе, проходившем в Хельсинки в августе 1975 года, впоследствии о вопросах,
связанных с политической, экономической жизнью
страны и международно-политическими отношениями в мире; диск (disk) – грампластинка (обычно
долгоиграющая) и т.д.
ІV. Под семантико-синтетична чужда заемка
разбираме копиране на структурата на чужд израз
по моделите на родния език (в дадения случай
руски) например: белые воротнички (from white
collar) – о лицах наемного труда, занимающихся
умственной работой (служащие, управленческий
аппарат, лаборанты, операторы компьютеров, диспетчеры и т.д.); синие воротнички –(from blue collar) о лицах наемного труда, занимающихся физической работой (обычно индустриальные рабочие,
строители); жирный кот (from fat cat) о богаче, обладающим многомилионными капиталами; «сделка в котельной» (from boiler room transaction) –
срочная продажа имущества, ценных бумаг сомнительной ценности (обычно заключается по
телефону); шотландский брак (from Scotch marriage) – брак, который в отличие от английското, не
требует соблюдения формальностей, кроме согласия тех, кто вступает в брак; кто есть кто (who is
who) в значении: 1) что собой представляет, какой
оценки заслуживает кто-либо; 2) кем является ктолибо (среди нескольких, многих) и т.д.
Когато думата “идва” от чужд език заедно с
“понятието” и в езика-реципиент тя няма еквивалент, то тази дума има всички основания за пълноценно функциониране в този език: Так, слову спонсор (от англ. sponsor) например, сравнительно не-
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давно вошедшему в русский язык из английского,
пока нет точного эквивалента. Существует только
общее понятие – тот, кто материально обеспечивает проведение какого-либо мероприятия. Поэтому
употребление его мотивировано и закономерно.
Смятаме, че наблюденията над чужди заемки
в текстовете по бизнес-руски и работата с тях ще
помогнат на обучаващите се по магистърски програми за по-пълно и по-точно разбиране не само на
терминологическата лексика, но и на учебната работа като цяло.
В научните изследвания през последните години се наблюдава преосмисляне на традиционните методи на преподаване на граматическата система на езиците. Това не означава, че се пренебрегва съответната граматика и закон на езика.
Много често студенти, обучаващи се по магистърски програми, се обръщат към преподавателите с въпросите: “Защо в думите “эмиссия,
эксперт” трябва да пишем Э, а не Е; защо в думите “прдъявитель (чека), се появява Ъ, а в думите
“рассроченный (заем)”, “бессрочный (заем) – пишем двойно С”.
Често задават и въпросите, свързани с неразбирането на падежните форми. Тези въпроси
показват, че в методиката на преподаването на езици по магистърски програми трябва да отделим
време и за “пропедевтичен” курс по практическа
граматика на руския език с цел усвояване на орфоепични и орфографични особености и създаване на релевантни навици.
На дадения етап бихме препоръчали констатиращи текстове с цел определянето на евентуални пропуски в занията.
ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ
(оценка уровня знаний по орфографии и
морфологии)
1. Вставьте где необходимо Ь:
чертеж…., тиш…., ноч…., доч…., нож….,
меч….., луч….., шалаш…, грач…., врач….., теч…..,
реч……
2. Вставьте где необходимо Ъ:
от….езд,
при…..езд,
об….явление,
за….явление, об..единение, из…..явление, с…езд.
3. Укажите неправильное написание слов:
Сыкономить средства, предъюбилейные
торжества, безядерная зона, субективный подход,
обявленый конкурс, межязыковой барьер, двухязычный словарь, трехъэтажный дом.
4. Вставьте где необходимо Е или Э:
…миссия, …ксперт, …нергия, …вдокия,
…катерина, …мил, …лена, …тнография,
…лектричество.
5. Вставьте пропущенную букву З или С:
бе..граничное доверие, и…тратить денги,
бе…перспективный план, ра…жечь костер,
бе…срочный заем, бе…звездное небо.
6. Просклоняйте в родительном, дательном и

предложном падежах слово “облигация”.
7. Просклоняйте во всех падежах слова:
“институт”, “студентка”, “руководство”, составьте с ними свои предложения.
Забелязаните от преподавателя граматични
“грешки” лесно се отстраняват с помощта на лексикограматични упражнения, намиращи се в учебници по руски език за студентите от ЛТУ.
Следва да се отбележи, че методиката на преподаването на езика постоянно се изменя в зависимост от развитието на теорията на езика, от възникването на новите подходи към самата природа
на езика и речта, на новите граматически концепции и социалните потребности и употреби.
Доста дълго време преподавателите в неезиковите вузове използваха така наречения граматичен метод, метода на изучаване на граматичните
правила и тяхното “отработване” върху примери
на определени речеви конструкции. Този метод, който е бил доминиращ при изучаването на класическите езици (латински и гръцки), и който основно
реализираме при превода на текстове, практически не е засягал комуникативния аспект.
През 70-те години се появява новият метод –
естествен, благодарение на теоретичните изследвания на Н. Хомски [Chomsky, 1968; Chomsky,
1986]. Този метод предполага първоначално
“вслушване” в езика и разбирането му с последващо използване на граматичните правила. Този път
(от употребата на езика към изучаването на неговата граматика) се е реализирал в концепцията на
английски учени Стивен Крашен и Грейси Терелл
[Krashen, Terrell, 1983]. Според тях езикът се усвоява тогава, когато възниква свободно общуване
между слушателите. Учащите се трябва да говорят и при това без да обръщат внимание на граматичната точност, тъй като “усвояването” на езика
се различава от изучаването на граматиката. Елементът “интерактивност” става доминиращ в комуникативната насоченост при преподаването на
езика. От тогава основното внимание се концентрира върху семантичните и комуникативни измерения и върху функционалния аспект.
Самата идея за реализиране през 80-90-те когато са осъществени редица научно-изследователски проекти, насочени тъкмо към формирането на
системата на комуникативното обучаване. Тези
проекти стават част от дългосрочна програма на
Европейския Съюз и основно място в нея заема проекта [“Learning and teaching modern languages for
communication” – 1966.] Ще разгледаме някои аспекти при разработването на магистърските програми по езиково обучение в ЛТУ.
1) Реализацията на комуникативния подход е
насочена към създаването на определена атмосфера на общуване, когато личността сама “се
включва” в речевата общност. Поради тази причина възникват определени приеми, такива като ра-
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бота с по-малки групи, двойки-участници, ролеви
игри, тематични задания. Подобни текстове и диалози трябва да бъдат максимално доближени към
действителността. Например за магистри от факултета “Стопански управление” такива диалози като “В банке”, “На фондовой и товарной бирже”, “В
деловой поездке” и т.д. Диалозите моделират реални ситуации и активно формират речевите
навици.
2) В комуникативната методика тематичната
организация остава домирираща, като имплицитно се съгласува с граматиката. Известно е, че чужда реч се постига с помощта на определени речеви клишета и устойчиви изрази. Комуникативната
методика предполага въвеждане на речеви структури още от първото занятие, без систематично
представяне на граматичния материал. Преподавателят не трябва да се страхува да предлага на магистрите нови речеви структури и изрази, а напротив с многократно повтаряне да доведе до “възпроизводство“ на стандартните речеви формули и
до техния автоматизъм. Например, в деловото общуване – “Приветствие”, “Знакомство”,
“Прощание”. Всеки учебен час е целесъобразно да
започваме с така наречената комуникативна “гимнастика” например: “Как дела?”, “Что вы делали
вчера?”, Как прошли выходные дни?” и т.д.
Осъзнавайки основната цел – възможно побързо да научим студентите, работещи по магистърска програма на общуване – обръщането към
комуникативната методика е най-оправдано на определения етап. Главният проблем се състои в съгласуването и системното представяне на граматиката и речевия тематичен материал.
За преподавателите по руски език като чужд
това е особено съществено при изучаването на
падежите, конструкциите с предлози, причастни и
деепричастни конструкции, видовете на глагола.
Несъмнено, комуникативният метод не бива
да се ограничава само с научаването и повтарянето на диалози, остават актуални и граматическите
упражнения.
Продължавайки мисълта за по-ефективното
езиково обучение по магистърските програми, ние
трябва да помислим и за многостепенния компютърен комплекс, който би включвал:
1) Учебник – теоретичен материал по дадената тема;
2) Сборник от упражнения към всяка тема от
учебника;
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3) Справочник, включващ граматичен материал, необходим при работа с упражненията;
4) Словарь – електронен речник, обслужващ
компютърен комплекс;
5) “Отчет” – отчитана за работа на студентите,
работещи по магистърските програми.
В този “Отчет” автоматически в процеса на
работа ще бъде отбелязано колко и какви упражнения са направени, а също ще фиксират резултатите от работата с целия учебен комплекс.
Една от особеностите на компютърния комплекс е неговата универсална насоченост, тъй като
в него е представен учебен материал, който е ориентиран от началното ниво до нивото на студентите,
работещи по магистърски програми.
За да избегнем самоцелното използване на
новите технологии на обучението, според нас би
било хубаво да използваме и стимулирането на
творческото въображение. За да “съживим” “неинтересната и скучна” граматика и да я направим поинтересна и по-привлекателна трябва да използваме всякакви нетрадиционни форми - въвеждане в
структурата на занятията елементи на изкуството
(музика, живопис, художествена литература). А незаменимият помощник в това отношение – е
компютърът.
Приключвайки анализа на проблемите в процеса на езиковото обучение по магистърски програми считаме че:
1. Трябва да преосмислим някои традиционни форми на обучението;
2. В учебния процес трябва да се въведат нови форми на съвременните бизнес-комуникации с
тяхната максимална адаптация към спецификата
на съответната професионална сфера.
3. Езиковото преподаване на магистърски
програми вече не е възможно без използването на
новите технологии.
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Съвременните CAD технологии заемат все по-важно място в планирането, управлението и реализацията на
цикъла “проект-производство”, като позволяват повишаване на качеството, бърза адаптация към промените на
пазара и изискванията на потребителите.
Представен е подход за рационално приложение на компютърната графична система от среден клас “Solid
Works” в обучението на студенти от специалност “Инженерен дизайн” в ЛТУ по дисциплината “Машинознание”.
Посочено е конкретно приложение за създаване на 3-D геометричен модел на цилиндрично зъбно колело с прави
зъби и възможностите за анализ на модела по МКЕ, анимация и изпълнение на конструктивната документация.
Представеният подход може да се използва като допълваща информация към съществуващите учебни помагала и нагледни материали за интензифициране процеса на усвояване на знанията и тяхното задълбочаване от
студентите, което им дава възможност за бърза адаптация в съвременните динамични условия.
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Въведение
Глобализацията, бързо развиващите се пазари и кратките срокове за производство изискват
мощни CAD-CAM системи, които да подпомагат
скъсяването на производствения цикъл. CAD-CAMCAE системите са помощни средства в работата
на конструктора, за ускоряване на работата по създаването на нови изделия и инженерният им анализ.
В последните години инвестициите на големите фирми в сферата на CAD-CAM системите е с
насоченост 100% само към 3-D проектирането [2].
Съвременните автоматизирани системи за проектиране позволяват конструктивните документи да
се изработват само с използване на 3D изображения, т.е. само с едно пространствено изображение. От една страна това е положително условие
за безпогрешно разчитане на конструкторските
документи, от друга страна е условие и за по-лесно обучение на студентите и конструкторските кадри за изобразяване на реалните технически обекти
в равнината на чертежа.
Съвременните CAD системи притежават обектни параметрични твърдотелни моделиери.
Благодарение на тях всеки студент по време на работа вижда пред себе си как се изгражда желаното
от него изделие. Моделите притежават индивидуалните характеристики на един реален обект –
маса, цвят, също и физико-механични величини като коефициент на линейно топлинно разширение,
твърдост и т.н. Триизмерното излагане позволява
да се обогати предлаганата информация, с лекота
да се представи и допълнително измерение и наблюдение на информацията от различни перспективи. Визуализирането на информация за даден технически обект в графичен вид под формата на 2D

и 3D изображения дава възможност на обучаващия
се интуитивно, чрез сетивните си възприятия, полесно да проследи устройството и действието на
конструкцията, да установи съществуващите взаимовръзки и зависимости. Една ефективна визуална интерпретация има предимството да представя
нагледно информацията и позволява бързо фокусиране върху ключови нейни компоненти, което е
предпоставка за провеждането на по-бърз и комплексен анализ и вземане на по-ефективни конструкторски решения.
При обучението на студентите трябва да се
прилагат нови способи при оформяне на конструктивна документация, различни от традиционните, и
това вече е практика в някои университети [1, 4, 6].
Електронното обучение придобива все по-голямо
значимост, особено в сферата на висшето
образование, като влияе върху методите на преподаване и е особено подходящо при преподаване и
усвояване на съвременните инженерни знания.
В настоящата разработка е описан подход за
проектиране чрез 3-D моделиране и 2-D изображения на цилиндрично зъбно колело с прави зъби в
среда на Solid Works като част от курсова задача
по дисциплината “Машинознание” за специалност
“Инженерен дизайн” в ЛТУ и като допълваща информация към съществуващите традиционни учебни помагала - [3].
За студентите от специалност “Инженерен дизайн” в ЛТУ е особено важно използването на 3-D
моделирането с помощта на CAD-системи за стимулиране създаването на траен мисловен образ.
Използването на CAD от студентите при изработването на курсовите задачи им дава увереност и
повишава самочувствието им, че използват съвре-
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менен и мощен софтуер за компютърно проектиране.
Подход при 3-D моделиране на зъбно колело в
среда Solid works.
Една от водещите CAD системи от среден клас
за 3-D проектиране е Solid Works [2, 5]. Първият
програмен продукт Solid Works 95 на компанията
Solid Works се характеризира с пълна асоциативност между детайли, сглобени единици и чертежи,
също и с 100% параметричност на 3-D моделите.
За първи път е използвана дървовидната структура за проектиране Feature Manager, наложила се
вече като световен стандарт.
Програмният продукт Solid Works, изграден на
база на параметричното моделиране има много
предимства. Едно от най-важните е наличието на
мощен 3-D моделиер за качествено проектиране
на елементи, създаване на 3-D модели на възли и
автоматизирано създаване на 2-D чертежи. Параметричното моделиране позволява лесно и точно
модифициране на конструкционните елементи,
чрез предефиниране на параметрите им, на всеки
етап от процеса на проектиране. Улеснява се и създаването на връзки между елементите за определяне на взаимното им разположение или големината им, които също се предефинират на всеки
етап от проектирането. Други важни предимства
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са възможността за реализиране на фото реалистични модели (PhotoWorks) и видеоклипове (SolidWorks Animator) с програмни модули от пакета,
наличие на мощни програмни пакети за якостно
пресмятане чрез МКЕ, възможност за обмен на техническа документация чрез интернет и интранет.
Основните принципи на работа с модула за
създаване на 3-D модели на конструкционни елементи са анализ, разделяне (декомпозиране) на
формата на конструкционния елемент на съставни 3- D елемента, избиране на базов 3-D елемент,
създаване на скици и дефиниране на базовия и допълнителните съставни 3-D елементи. Създаденият
модел може да се модифицира и да се създават
различни варианти.
3-D моделът на цилиндрично зъбно колело с
прави зъби, създаден в среда на Solid Works по
направените изчисления, съгласно зададени изходни данни, е показан на фиг.1. В лявата част на полето на отворения прозорец (фиг.1) е разположен
главния мениджър в дървовидна структура, в който
са отразени иконите на създадения обект и други
помощни икони.
Проектирането на конструкционен елемент, в
случая цилиндрично зъбно колело с помощта на
Solid Works започва с анализ на формата му от
гледна точка на създаването й. Мислено то е разделено на няколко 3-D елементи (Features). Всеки

Фиг.1.
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фичър е изграден на базата на работна скица
“Sketch”, която в процеса на работа може да се
редактира или изцяло променя. Установява се базовият 3-D елемент, с който започва изграждането
на модела, тази част от цилиндричното зъбно
колело, което обхваща главината, диска и венеца
по вътрешната окръжност, т.е. без зъбите. В началото на създаването на базовия 3-D модел стои
начертаване на двумерна скица (фиг.2, а), която
се изгражда от геометрични елементи, които се определят чрез налагане на геометрични ограничения и връзки (в общия случай - хоризонтално или
вертикално разположение на линии, успоредност
или перпендикулярност, допирателност, еднаквост,
концентричност и др.). Всеки геометричен елемент
е описан параметрично.
От скицата чрез “Revolved Boss” - ротация на
3600 чрез запълване около оста на зъбното колело
се създава базовия 3-D елемент, показан на фиг.2,
б заедно с наложената скица. След това базовият

a)

3-D елемент се дооформя чрез изрязване и добавяне на другите 3-D елементи. Посредством командата “Extruded Cut” - изтегляне чрез изрязване, са
получени шпонковия канал в отвора за вала и отворите в диска за олекотяване на конструкцията
(фиг.3, а). Отворите в диска са създадени чрез размножаване на един отвор около геометричната ос,
създадена чрез “Axes” от менюто “Reference Geometry” и инструмента “Circular Pattern”. Последният 3-D елемент, който е добавен към предходните е зъбния венец по вътрешната окръжност, създаден чрез изтегляне на един зъб от неговия профил и неговото размножаване съобразно изчисленият брой зъби – фиг.3, б. Последно с командата
“Chamfer” са оформени фаските на отвора за вала,
на зъбния венец и т. н.
В краен резултат се получава параметрично
дефиниран 3-D модел на конструкционния елемент
– цилиндрично зъбно колело с прави зъби, показано на фиг.1.

Фиг.2

Чрез бутонът “Section View” се отваря помощен мениджър, чрез който се задава разрез по желаната стандартна равнина. Разрезът на цилиндричното зъбно колело е показан на фиг.3, в.
Трябва да се отбележи, че вече съществуват
библиотеки, с помощта на които базовият 3-D модел на зъбно колело може да се създаде автоматично и след това само се дообработва, но за съжаление те все още не са всеобщо достъпни.
CAD продуктът Solid Works дава възможност
за много допълнителни анализи и презентации на
създадения модел. Чрез Solid Works Animator може да се направи анимация на създадения 3-D модел и да се запази във филмов формат *.avi. Така

б)

създадените видеоклипове са много подходящи за
учебни цели и/или презентации.
Чрез приложението “COSMOSXpress” има
възможност по МКЕ да се направи анализ на разпределението на напреженията и деформациите на
създаденият модел като единично твърдо тяло.
Стойностите на напреженията се получават по якостната теория на Von Mises, като зоните с различни
стойности на напреженията имат различно оцветяване. От значение при това изследване е правилното задаване на външните натоварвания и опори.
За създаденият модел на цилиндричното зъбно колело е зададена разпределена опора по диаметъра на отвора на вала, а натоварването е зададено
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а)

б)
Фиг.3.
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в)

Фиг.4.
като сила, действаща по нормалата към зъбния профил и съсредоточена във върха на зъба – фиг.4.
Приложението “COSMOSXpress” дава само
повърхностна представа за деформациите и напреженията и при получаване на незадоволителни
резултати, особено в местата с концентрация на
напреженията, може своевременно да се променят кинематични и/или геометрични параметри.
Модулът за чертежи на продукта Solid Works
автоматично създава файл, съдържащ описание
на създадения чертеж и връзките му с изходния 3D модел – може да се генерират автоматично изгледи (проекции) с Predefined View, разрези, полуразрези и частични разрези с Section View; авто-

матично се въвеждат и размерите.
В продукта Solid Works съществува възможност за прехвърляне на файлове в “dwg” формати
и тяхното дообработване в AutoCAD среда. Пример
за такова прехвърляне и дообработване е чертежа
на цилиндрично зъбно колело от друг вариант
задание, показан на фиг.5, като е добавена и таблицата с параметрите на зъбното колело, която е
задължителна част от чертежа на такъв машинен
елемент.
Заключения
1. Показаният подход може да се използва като допълваща информация към съществуващите

494

Нели Станева, Славчо Соколовски

Фиг.5
традиционни учебни помагала. Съвместното използване на CAD със съществуващите нагледни материали – табла, образци, ускорява и интензифицира процеса на усвояване на знанията, обогатява
и задълбочава придобитите знания.
2. Реализирането на обучението на студентите чрез съвременни, водещи в CAD технологиите
средства, използвани в индустрията, дава възможност за бързата им адаптация в съвременните динамични условия.
3. Създаването на видеоклипове на генерираните модели на технически обекти е подходящо за
учебни цели и презентации.
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APPLICATION OF 3D MODELLING IN THE EDUCATION IN MECHANICAL
ENGINEERING
Nelly Staneva, Slavcho Sokolovski
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The modern CAD technologies take ever more important place in the planning, managing and realization of the
cycle “ project-production” and allow the quality increasing, rapid adaptation to the market changes and customers
requirements.
An approach for practical application of the middle class computer graphic systems Solid Works in education of
students from specialty “Engineering design”, Forestry University in Mechanical Engineering is presented. One application for creation of 3-D geometrical model of a spur gear –wheel is pointed out, as well as the possibilities for analysis
of the model by FME, animation and performance of the constructive documentation.
The presented approach can be used as additional information to the existing textbooks and visual aids for
intensification of the process of knowledge acquiring which gives possibilities to the students for promptly adaptation
to the modern dynamical conditions.

